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Introducere

Transformările prin care a trecut România în ultimele două decenii ne întăresc convingerea
că dezvoltarea presupunere creștere, dar ceea ce o diferențiază de acesta este tocmai
schimbarea, trecerea la o treaptă superioară, la complexitate. Astfel, deși definiția dezvoltării
durabile rămâne cea care a fost formulată în Raportul Brundtland din 1987, omenirea
înțelege astăzi mult mai bine pilonii sociali, economici, teritoriali și ecologici ai dezvoltării
durabile și mai ales faptul că aceștia sunt conectați în mod intrinsec.
Politicile și strategiile de dezvoltare durabilă la nivelul Orașului Ocna Mureș pornesc în
primul rând de cunoașterea realității teritoriale, aceasta fiind esențială în stabilirea viziunii
de dezvoltare într-o abordare integrată. Astfel, dezvoltarea orașului este un proces complex și
dinamic, care implică, pe lângă investițiile necesare în toate domeniile care favorizează
creșterea economică și a calității vieții, și rezolvarea problemelor sociale.
Soluțiile pentru dezvoltarea durabilă a Orașului Ocna Mureș trebuie gândite strategic,
pornind de la problemele esențiale. Restructurarea economică și consecințele acesteia prin
care trece orașul ocna Mureș are în prezent dimensiuni deosebite, efect al particularităților
care caracterizează această situație. Elementul cheie al lucrării de față este abordarea
strategică a dezvoltării durabile printr-un set de măsuri concrete, propuneri și idei de
proiecte care completează dar și integrează măsurile și prioritățile de dezvoltare identificate
prin strategiile la nivel județean, regional, național și european. În mod firesc, politica locală
și strategiile de dezvoltare durabilă la nivelul orașului Ocna Mureș au fost permanent
centrate pe cetățeni.
În vederea conturării direcțiilor strategice și a priorităților de dezvoltare în actuala perioadă
de programare, s-a pus un accent deosebit pe elaborarea unei diagnoze a orașului Ocna
Mureș, ca principal și util instrument de planificare a dezvoltării sustenabile locale

Viziunea diagnozei este oferirea unui real instrument de lucru în planificarea dezvoltării
durabile a orașului Ocna Mureș în perioada 2014-2023. Astfel, conținutul lucrării de față s-a
raportat la termeni privind claritatea, relevanța, dar mai ales reflectarea cât mai fidelă a
realității din  teritoriu, facilitând identificarea celor mai potrivite politici și fezabile proiecte
de dezvoltare durabilă.
Este important de precizat faptul că în lucrarea de față nu s-a analizat izolat orașul Ocna
Mureș, ci s-au făcut o serie de referiri la aspecte privind mediul urban din județul Alba,
încercându-se obținerea unor noi seturi de informații relevante pentru procesul decizional.
Pentru a facilita formularea direcțiilor strategice și a priorităților de dezvoltare, dar și
pentru identificarea de proiecte oportune, la nivelul orașului Ocna Mureș, s-au identificat un
set de probleme și disfuncționalități existente, precum și necesități de dezvoltare.
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PARTEA I. DIAGNOZA ORAȘULUI OCNA MUREȘ

I.1. Aspecte metodologice ale proiectului și procesului de planificare

I.1.1. Conceptul de planificare și aspecte metodologice

Planificarea strategică la nivel de oraș este un proces participativ şi structurat pentru a
atinge direcțiile viitoare de dezvoltare durabilă. Este un instrument de planificare care va
ajuta administrația publică locală să-şi identifice capacităţile, necesităţile şi scopurile de
dezvoltare ale orașului. Există mai multe metode pentru realizarea planificării strategice, însă
cel mai simplu mod este să se răspundă la patru întrebări de bază: „Unde ne poziţionăm
acum?”, „Încotro ne îndreptăm?”, „Cum vom ajunge obiectivele propuse?”,  „Cum vom
recunoaşte dacă am ajuns sau nu la obiective?”. În același timp, în urma planificării se pot lua
decizii și răspunde și la următoarele întrebări: „Ce trebuie făcut?”, „Când trebuie făcut?”,
„Cum trebuie făcut?”, „Cine trebuie să facă?”, „Cu ce resurse trebuie făcut?”.
Scopul procesului de planificare strategică este întărirea legăturii dintre planificarea politicilor
publice și elaborarea bugetului, precum și creșterea eficienței cheltuielilor publice.
Planificarea strategică reprezintă un proces sistematic, prin care organizația își stabilește
anumite priorități care sunt esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în acord cu evoluția
mediului în care își desfășoară activitatea. Planificarea strategică este o activitate orientată
spre viitor, vizând obiective SMART și etapele necesare realizării acestora.
Planificarea nu se termină odată cu elaborarea unui plan de acțiune, ci continuă cu
implementarea acestuia, avându-se în vedere faptul că în etapa de implementare și
monitorizare, planul necesită îmbunătățiri sau modificări, menite să-l facă mai eficient.
Planificarea strategică mai înseamnă și să cunoști punctele forte, care sunt lucrurile care se pot
face cel mai bine, ce face diferența, care sunt lucrurile pentru care cetățenii vor avea acces la
un nivel de trai mai bun. În același timp înseamnă și identificarea și recunoașterea punctelor
slabe, care sunt lucrurile care nu sunt realizate destul de bine, de ce nu crește nivelul și
calitatea vieții în rândul populației, de ce nu există suficienți investitori, de ce economia locală
este în regres etc. Planificarea strategică ajută la identificarea acestor lucruri și a cauzelor
acestora, la o perspectivă asupra acestora și la cele mai bune decizii luate.
Planificarea strategică vorbește despre direcție, încotro trebuie să se îndrepte politicile și
acțiunile de dezvoltare durabilă a orașului. Planificarea strategică nu are nicio legătură cu
previziunea, ci este vorba de căutarea de trenduri, oportunități, schimbări.
Planificarea strategică cuprinde trei mari componente: teritorială, socială și economică. De
pildă, planificarea teritorială presupune corelarea în plan teritorial a politicilor de dezvoltare
în scopul asigurării coerenței și complementarității procesului de planificare strategică.
Rolul principal al lucrării de față este furnizarea unui real și util instrument de planificare în
vederea  dezvoltării durabile orașului Ocna Mureș pentru perioada 2014-2023. Înainte de
toate, „o bună planificare reprezintă un instrument fundamental al guvernării locale eficiente –
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o metodă de exprimare şi efectuare a alternativelor publice referitoare la modul în care
comunitatea va creşte şi se va dezvolta.”1

În acest sens, s-a acordat o atenție deosebită parcurgerii într-o succesiune logică și firească a
patru etape care, în final, reprezintă metodologia care a stat la baza elaborării lucrării:

1. Documentarea, prin consultarea atât a documentelor publice în domeniu cât și a celor
din literatura de specialitate

2. Cercetarea și analiza realității din teritoriu
3. Cercetarea științifică și aplicare de metode potrivite de analiză (atât matematice și

statistice, cât și metode de cercetare științifică)
4. Analize și sinteze, ale căror scop principal este atât furnizarea de informații integrate

și  relevante, cât și a celor de tip ”metadate” (date despre date), necesare în procesul
decizional privind politicile de dezvoltare durabilă a municipiului Alba Iulia

I.1.2. Conceptul și viziunea de dezvoltare urbană durabilă și integrată

”Dezvoltarea presupune creșterea, dar ceea ce o diferențiază de aceasta este tocmai
schimbarea, trecerea la o stare nouă, la o treaptă superioară, la complexitate”2

În urma unei cercetări științifice cu privire la definiția noțiunii de ”dezvoltare durabilă” s-a
observat faptul că există un număr impresionat de definiții și interpretări. Amintim totuși
prima definiție care a apărut în raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare
intitulat ”Viitorul nostru comun”3 (Brundtland, 1987): ”dezvoltarea care urmărește
satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și
satisface propriile nevoi”. Deși „definiția dezvoltării durabile rămâne aceeași, [...] omenirea
înțelege astăzi mult mai bine pilonii economici, sociali și ecologici ai dezvoltării durabile, și
cum sunt aceștia conectați în mod intrinsec” (Bugge și Watters4, 2003).
Durabilitatea urbană se bazează pe interacțiuni pozitive între cele trei subsisteme urbane
diferite: social, economic și fizic (teritorial și de mediu). În același timp, nu trebuie pierdut
din vedere existența unui număr foarte mare de factori ce influențează sustenabilitatea
dezvoltării urbane, printre care amintim: modul de utilizare a terenurilor, progresul
tehnologiei, nivelul de educație, evoluția societății, rețelele de transport și accesibilitate,
caracteristicile privind consumul de energie etc. Acești factori interacționează între ei,
schimbând temporal relații de tip „cauză-efect” și imprimând diferite influențe asupra
durabilității în diferite stadii de dezvoltare urbană. Prin urmare, durabilitatea este un
concept dinamic.5 Nu trebuie pierdut din vedere faptul că noi forțe au un impact
semnificativ în dezvoltarea orașelor în general: noi forțe economice, noile tehnologii, noile
forme de guvernare, noile restricții ecologice, noile tendinţe de evoluţie a societăţii etc.

1 Marcel Heroiu şi colab., Raportul “Consolidarea Capacităţii de Planificare Spaţială. Precondiţie pentru dezvoltarea urbană
sustenabilă”, Banca Mondială, 2013, Pagina 12
2 Alexandru Petrișor, ”Către o definiție a dezvoltării spațiale durabile”, Amenajarea Teritoriului și Urbanismul 3-4:1-5, 2008
3 Brundtland, G.H., ”Our Common Future”, ECED, Oxford University Press, Oxford, 1987
4 Bugge, H.C., Watters, L., ”A Perspective on Sustainable Development after Johannesburg on the Fifteenth Anniversary of
Our Common Future: An Interview with Gro Harlem Brundtland, Georgetown International Environmental Law Review,
15:359-366
5 Akimasa Fujiwara, Junyi Zhang, ”Evaluating sustainability of urban development in developing countries incorporating
dynamic cause - effect relationship over time”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.6, pag.
4349-4364, 2005, Japonia, http://www.easts.info/on-line/journal_06/4349.pdf/
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Frecvent, în literatura de specialitate, dezvoltarea urbană este sinonimă cu noțiunea de
urbanizare. La nivel european, una dintre provocările urbane care necesită intervenții coerente
de dezvoltare urbană este reprezentantă de fenomenul expansiunii urbane în afara
intravilanului (”urban sprawl”).
Dezvoltarea urbană poate fi privită ca un proces de creștere și amplificare însoțit de
transformări calitative generate de aplicarea unor strategii, politici, programe de
dezvoltare.6

Lumea poate continua să se dezvolte în mod durabil doar dacă această dezvoltare este
abordată într-o manieră cuprinzătoare, holistică.
Marea provocare în sustenabilitatea urbană este dezvoltarea de politici cuprinzătoare, care
sunt aplicate în mod consecvent pe diferite zone urbane. Aceste politici trebuie să se bazeze
pe o înțelegere amplă și cuprinzătoare a factorilor care influențează relația dintre modul de
funcționalitate a orașelor și mediul înconjurător. Acesta nu este un aspect tocmai simplu.
În ultimii ani, orașe din întreaga lume au făcut eforturi pentru a face față angajamentelor
asumate în cadrul Summit-ului de la Bilbao privind dezvoltarea societății informaționale în
teritoriile acestora, făcând un pas mai departe, promovând inovarea și procesele de
management al cunoașterii, acestea din urmă fiind doi factori cheie în realizarea
competitivității orașelor.

Este foarte important ca, dincolo de concepte și tendințe (de pildă Smart City, Intelligent City,
Digital City, Future City etc.), abordarea în dezvoltarea urbană să fie cât mai complexă, să nu
se piardă din vedere faptul că una dintre cărțile de vizită ale unui oraș este aceea a unui loc
primitor și funcțional.

6 Amalia Vârdol, ”Diferențieri geografice în nivelul de dezvoltare a orașelor României”, rezumatul tezei de doctorat,
coordonator științific prof.univ.dr. Ioan Ianoș, 2008
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I.2. Caracteristici generale ale orașului. Elemente fizico-geografice

I.2.1. Încadrarea teritorială a orașului Ocna Mureș

Orașul Ocna Mureș este situat în partea de nord-est al județului Alba, pe malul stâng al
cursului mijlociu al râului Mureș, în vestul Regiunii Centru și în partea central-vestică a
teritoriului România. Orașul Ocna Mureș are în componență cinci localități: Cisteiu de Mureș,
Războieni-Cetate, Uioara de Jos, Uioara de Sus și Micoșlaca.
Din punct de vedere administrativ, orașul Ocna Mureș se învecinează comunele Lopadea
Nouă (sud), Hopârta (sud-est), Noșlac (est), Lunca Mureșului (nord-est), Călărași (nord,
județul Cluj), Unirea (nord-vest), Mirăslău (vest) și municipiul Aiud (sud-vest).
Poziția geografică și în special situarea pe axe importante de transport (pe cale ferată prin
Gara Războieni pe linia Magistrala 3 București - Brașov - Satu Mare - Halmeu) și pe cale
rutieră prin DN1 de la Alba Iulia sau Cluj Napoca cu abatere în localitatea Unirea, care la
rândul lor permit o conectivitate medie cu sistemul de localități, definește orașul Ocna Mureș
ca un centru urban relativ bine relaționat în teritoriu, cu posibilități și oportunități multiple
de dezvoltare.

Figură 1 Localizarea orașului Ocna Mureș în România și Uniunea Europeană
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I.2.2. Caracteristici generale ale orașului Ocna Mureș

Profilul și istoria orașului Ocna Mureș sunt definite de exploatarea sării. Sarea a adus
bunăstare în zonă, dar și o serie de catastrofe ce au afectat viabilitatea localității și calitatea
vieții locuitorilor.
Deși primele urme ale vieții materiale pe teritoriul actualului oraș Ocna Mureș datează din
paleolitic, ele au fost puse în evidență abia în jurul anului 1860. În perioada dacică, așezarea
era denumită Marcodava sau mai bine zis Mariso-dava, după numele râului Maris, azi
Mureșul. Cuceritorii romani au schimbat denumirea localității din Marisodava în Salinae,
datorită existenței abundente a mineralului de sare. Prima menționare documentară a orașului
Ocna Mureș datează din 1203 sub numele de Uioara, însă orașul nu se dezvoltă decât de la
sfârșitul secolului al XVI-lea, când se începe exploatarea organizată a sării. Astfel, Ocna
Mureș a fost declarat oraș in 1956. Exploatarea intensă a zăcămintelor de sare, în epoca
romană, a favorizat dezvoltarea unei importante aşezări de caracter rural, identificată cu
Salinae din itinerariile antice7, ale cărei urme arheologice se întind pe o arie vastă, pe ambele
maluri ale Mureşului. La cumpăna dintre secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, ocnele de la
Uioara erau cea mai importantă exploatare saliniferă din  Transilvania. Astfel salinele de la
Ocna Mureș și-au mărit capacitatea de extracție, producția de sare ajungând la 50.000 tone în
anul 1810. Extinzând capacitatea de exploatare, în 1838 Salina a ajuns la o producție anuală
de 80.000 de tone. În 1872, salina a finanțat construirea unei căi ferate de 4 km care lega zona
minieră de nodul feroviar Războieni. Tot în 1872, producția anuală ajunsese la 100.000 de
tone. În 1943 producția anulă a ajuns la 117.000 tone. În anul 1952, s-a inaugurat la Ocna
Mureș metoda de extracție a sării în soluție, pe principiul sondelor, metodă ce a reprezentat o
premieră națională. În 1974, uzina exporta produse în peste 20 de țări, peste 50% din
producție fiind destinată exportului. În 1990, deși uzina fusese cotată până atunci ca unitate
fruntașă pe ramura chimie, a început declinul combinatului și confruntarea cu greutăți
insurmontabile.
Exploatarea sării la Ocna Mureş a fost de-a lungul timpului cartea de vizită a oraşului şi
principalul motor economic.

I.2.3. Personalitatea geografică a orașului Ocna Mureș și a zonei de contiguitate

 Particularități fizico-geografice
Geografic, orașul Ocna Mureș, alături de localitățile componente, este situat în Culoarul
Depresionar Alba Iulia - Turda, la contactul dintre două mari unități de relief: Munții Apuseni
(în vest) și Podișul Târnavelor (în est).
Zona orașului Ocna Mureș posedă un relief variat, modelat în principal de valea Mureșului
și afluenții tributari acestuia. Relieful actual este în mare parte rezultatul mișcărilor de
basculare a stratelor sedimentare neogene datorită diapirismului sării și a eroziunii accentuate
a rețelei hidrografice aferente, suprapuse peste formațiuni sedimentare fragile. Atitudinile
maxime depășesc cu puțin 500 m, principalele vârfuri fiind: Coasta Zăpozii (522 m), Coasta
Pădurea Popilor (532 m), Dealul Banţa (524 m) etc.

7 Dumitru Popa (2002), ”Aşezările  rurale din  Dacia  romană  intracarpatică”, ISBN 973-590-706-2, Editura
Economică, (Ptolemeu, III, 8, 4, Salinai)
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Din punct de vedere al tipologiei reliefului se pun în evidență două forme majore de relief:
relieful fluviatil și relieful de dealuri joase. La acestea se adaugă mezo și microforme de relief
rezultate din combinarea factorilor locali cu cei generali de geneză și modelare orografică.
Relieful fluviatil este dezvoltat preponderent în valea Mureșului, unde sunt puse în evidență
toate formele caracteristice acestui tip: meandre, belciuge, popine, renii, eroziune în mal,
microdepresiuni de tasare și areale de gonflare pe lentilele argilo-prăfoase.
În ceea ce privește relieful de dealuri joase se poate afirma faptul că dealurile Ocnei Mureș
au o dispunere semicirculară, ieșind în evidență printr-un pronunțat caracter denudațional.
Doar câteva culmi mai păstrează suprafețe structurale, date de prezența depozitelor
pannoniene.
Relieful din zona orașului Ocna Mureș este pus în evidență de prezența Culoarului
Mureșului, Dealurile Aiudului şi Podişul Lopadei. Lunca Mureșului este dispusă
preponderent de partea dreaptă a râului, albia minoră a Mureșului fiind bine dezvoltată mai
ales în zona Războieni - Cetate. Principala caracteristică a teraselor Mureșului este poziția lor
asimetrică în cadrul văii și alternanța asimetriei datorată mai multor factori. Terasele  medii și
inferioare apar doar în câteva puncte pe partea stângă a Mureșului (Uioara de Sus, Micoșlaca).
Dealurile din sud au un aspect prelung, însă destul de fragmentat, datorită diverselor procese
de versant.
Structura litologică se impune prin prezența microdepresiunii de disoluție Ocna Mureș. Este
important să menționăm faptul că suprafața totală a masivului diapir de pe teritoriul orașului
Ocna Mureș este de 8,5 km2, având grosimi de peste 1800 m și adâncimi cuprinse între 0-2
km.
Pentru o mai bună conturare a particularităţilor reliefului orașului Ocna Mureș, menţionăm
foarte sintetic câteva elemente orografice la nivelul judeţului Alba. Peste jumătate din
suprafaţa judeţului Alba este reprezentată de formele înalte de relief, zona montană ocupând
52%, urmată de zonele de podiş şi dealuri (26%) şi zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor
(22%). Partea nordică a județului este reprezentată de Munții Apuseni (cu depresiuni montane
precum: Zlatna, Abrud şi Câmpeni), care sunt delimitați în sud (zona centrală a județului) de
culoarul depresionar al Mureșului (parţial Culoarul Orăștiei și Culoarul Alba Iulia - Turda) în
cadrul căruia se remarcă lunca extinsă și terasele Mureșului, continuate spre sud de un relief
colinar, în unele locuri cu caracteristici piemontane. Podișul Transilvaniei (cu Podişul
Secaşelor şi Podişul Târnavelor) ce formează partea de est a județului se remarcă printr-un
relief colinar cu înălțimi cuprinse între 400-500 m, fragmentat de văi largi cu lunci și terase,
dominant uneori de versanți cuestici afectați de alunecări de teren și procese de ravenații.
Partea de sud a județului este reprezentată de Munții Șureanu ce aparțin Carpaților
Meridionali.
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Figură 2 Harta fizico-geografică a orașului Ocna Mureș
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Principalele resursele naturale sunt: sarea, bentonita, roci de construcţii (nisipuri, pietrişuri,
marne, argile etc.) O altă resursă o reprezintă apele minerale clorurate și sodice din lacurile
existente în locul vechilor saline, aceste ape având o concentrație deosebit de mare, 266
grame/litru, şi putând fi utilizate în tratarea diferitelor afecțiuni medicale, precum cele
reumatice, neurologice periferice, ginecologice, posttraumatismale.
Înainte de a menţiona câteva aspecte privind masivul de sare de la Ocna Mureș, este important
să precizăm faptul că principalele formaţiuni cu sare din Depresiunea Colinară a Transilvaniei
sunt la: Praid, Sovata, Turda, Ocna Mureş, Ocna, Dejului, Ocna Sibiului, Cojocna, Jabeniţa
etc. În prezent, în Depresiunea Colinară a Transilvaniei se mai exploatează sarea doar în
zăcămintele la Praid şi Ocna Dej, pe cale uscată şi la Ocna Mureş prin metoda de exploatare
în soluţie.
Masivul de sare de la Ocna Mureș este situat pe malul stâng al Mureşului şi se remarcă în
zona axială a anticlinalului Ocna Dej – Sacălaia – Sic – Gădălin – Cojocna – Turda – Ocna
Mureş. Contactul direct al sării geme cu apele cantonate în stratul acvifer din zona de aflorare
a zăcământului a dus la dezvoltarea fenomenelor carstice superficiale. Geneza complexului
lacustru din Ocna Mureş este una de natură antropică, lacurile de aici fiind rezultatul unor
surpări şi prăbuşiri repetate ale tavanului vechilor galerii miniere şi umplerea cu apă a
golurilor formate. Procesul de degradare a masivului de sare din Ocna Mureş a fost dezvoltat
şi accelerat, în mare parte, de exploatările neraţionale ale zăcămintelor de sare, cărora li s-au
adăugat şi condițiile naturale precum porozitatea mare a sării şi prezenţa unui număr crescut
de intercalaţii grezoase şi marno-argiloase.8

În ceea ce priveşte resursele regenerabile de energie din Ocna Mureş, cel mai mare potenţial
îl are energia solară și producerea de biomasă.
Orașul Ocna Mureș are un climat continental moderat, cu o temperatură medie anuală de 90C
(cunoscută și sub denumirea de ”izoterma viței-de-vie), cu precipitaţii medii de 500-600 mm-
an, cu veri calde (peste 200C în iulie) și cu ierni reci (-40C în ianuarie).
Din punct de vedere hidrografic, resursele de apă din Culoarul Mijlociul al Mureșului sunt
formate din rețeaua de râuri (permanente și temporare), izvoare și din apele freatice și de
adâncime. Principalul râu care traversează oraşul Ocna Mureş este Mureşul. Râul Mureș are
în cadrul culoarului depresionar o lungime de aproximativ 55 km, o pantă medie de 0,55-0,75
m/km și un coeficient mediu de sinuozitate de 2.9, acești indicatori punând în evidență un
coeficient mediu de meandrare și pantă mică de curgere. Celelalte cursuri hidrologic din
cadrul teritoriului administrativ al orașului Ocna Mureș sunt de talie mică și au un caracter
local.
Diversitatea condițiilor petrografice și ale reliefului au permis formarea unor rezerve de ape
subterane, cu strate acvifere bogate și de bună calitate, majoritatea utilizate prin captări.
Menționăm că lunca râului Mureș are stratul freatic aproape de suprafață, aflat în legătură
directă cu nivelul acestuia și îndeplinind rolul de reglator freatic.
Pe teritoriul administrativ al orașului Ocna Mureș se află situat un complex lacustru sărat
format pe masivul diapiric Ocna Mureș, localizat pe partea stângă a râului Mureș în interiorul
intravilanului. În cadrul masivului se evidențiază sectorul de aflorare la zi a diapirului, ce
înglobează lacurile, având o suprafață de 0,3 km2, cu tendință de dezvoltare. Întrucât cuvetele
sunt extinse și în afara zonei de aflorare, în sterilul marnos, suprafața teritoriului care include

8 Toma Camelia Bianca (2012), ”Geomorfositurile pe sare din Depresiunea Transilvaniei și valorificarea lor
turistică”, rezumatul texei de doctorat, Universitatea ”Babeș Bolyai”, Facultatea de Geografie, prof.univ.dr.
coord. Ioan Aurel Irimuș
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complexul de lacuri este de fapt de 0,42 km2. Complexul lacustru Ocna Mureș are o geneză
antropică, fiind rezultatul unor surpări și prăbușiri repetate ale platformelor vechilor galerii ale
salinelor și al umplerii cu apă a golurilor formate. Denumirile acestor  lacuri sunt:  L.
Ferdinand (cu un diametru de peste 120 de m și o adâncime de 44 m) , L. Francisc (cu
adâncime de 13 m), L. Iosif, L. Ștefania (cu adâncime de 63,5 m), L. 6 Martie, L. 1 Mai, L.
Minelor Romane Nord, L. Minelor Romane Sud.

Figură 3 Evoluția configurației complexului lacustru din orașul Ocna Mureș în perioada 1954-2000

(Sursa: Mircea Alexe, 20109)

 Riscuri și catastrofe
o Principalele riscuri naturale și antropice

Conform hărţii de mai jos, cele mai importante riscuri naturale şi antropice sunt localizate în
partea central sudică a unităţii administrativ-teritoriale Ocna Mureş, fiind definite de alunecări
de teren active şi potenţiale.  În zona culoarului Mureş există un risc mediu de inundabilitate.

9 Alexe Mircea (2010), ”Studiul lacurilor sărate din Depresiunea Transilvaniei”, Presa Universitară Clujeană,
Cluj Napoca
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Figură 4 Harta localizării riscurilor geografice în Orașul Ocna Mureș

(Sursa: P:U.G. 2012)

o Principalele catastrofe din ultimul secol
Până la mijlocul secolului al XIX-lea râul Mureș curgea în imediata apropiere a masivului de
sare. Din cauza pagubelor produse minelor de sare în timpul deselor inundații ale Mureșului,
în anii 50 ai secolului al XIX-lea albia Mureșului a fost mutată cu câteva sute de metri mai
spre est. Totuși, în anul 1912 s-a produs o inundație catastrofală a Mureșului, apele
pătrunzând în unele dintre minele vechi, provocând surpări ale tavanelor acestora, cu apariția
la suprafața terenului a unor pâlnii și cratere de mari dimensiuni, care au afectat și zonele
locuite învecinate. Spre evitarea extinderii prăbușirilor minelor vechi, în anul 1952 s-a hotărât
umplerea tuturor cavernelor și craterelor formate deasupra fostelor mine Romane, Iosif,
Francisc, Ferdinand, Regina Maria și Principele Nicolae, cu saramură concentrată.10

10 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocna_Mure%C8%99
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Catastrofa din 1978 s-a produs în urma avariilor tehnice la mai multe sonde și prin încercarea
de remediere a acestora (prin pompare de apă), astfel Salina Ocna Mureș nemaifiind în stare
să furnizeze cantitățile necesare de sare în soluție uzinei de produse sodice UPSOM din
localitate. Această catastrofă minieră a dus la sistarea definitivă a exploatării sării în stare
solidă la Ocna Mureș, după milenii de activitate aproape neîntreruptă.
În luna decembrie 2008, în urma ploilor abundente s-a declanșat un fenomen de alunecare de
teren pe raza orașului Ocna Mureș, în zona Dealului Banța, care a dislocat o suprafață de teren
de aproximativ 9000 m2, ce a pus în pericol un releu de telefonie mobilă.
În luna iulie 2010, pe fondul precipitațiilor abundente și a infiltrării apei s-au produs alunecări
de teren în orașul Ocna Mureș, pe Dealul Banța, pe o suprafață de 400 m2. Au fost puse în
pericol construcții din incinta școlii, o unitate de alimentație publică, o linie de alimentare cu
energie electrică și un drum de acces în zonă.
O altă catastrofă s-a produs în noaptea de 21 spre 22 decembrie 2010 la ora 02:00, cauza
acesteia fiind probabil neetanșeitatea coloanei prin care se introducea în subteran apă dulce
sub presiune, la una din sondele învecinate. Au fost distruse 3 clădiri (inclusiv un Magazinul
Plus) și au fost avariate străzile limitrofe M. Eminescu și N. Iorga. În centrul zonei afectate,
din zona sud-estică a masivului de sare s-a format un crater umplut cu apă cu diametrul de cca
200 m și adâncimea de cca 10 m. Volumul lacului nou format este de aproximativ 100.000
mc.11

11 Alba: FOTO DOCUMENT Inundarea minelor de sare din Ocna Mureş. Trei dezastre în 100 de ani,
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/alba-foto-document-inundarea-minelor-sare-ocna-mures-trei-dezastre-100-
ani-1_50aca8837c42d5a66387c757/index.html#
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I.2.4. Analiza SWOT - caracteristici generale ale orașului și elemente fizico-geografice

Puncte tari
- Conectivitate relativ bună

cu sistemul de localități și
cu arealul învecinat

- Utilizarea prin captări ale
rezervelor de apă subterane

Puncte slabe
- Declinul combinatului după

1990, cu toate costurile
economice și sociale
aferente

- Sistarea definitivă a
exploatării de sare, în urma
catastrofei miniere din 1978

Oportunități
- Poziția geografică și

situarea pe axe importante
de transport

- Existența abundentă a
mineralului de sare, ca
principal motor economic și
„carte de vizită a orașului”

- Resursele naturale: sare,
bentonită, roci de
construcții, ape minerale
clorurate și sodice (utile în
tratarea anumitor afecțiuni
medicale)

- Potențial de resurse
regenerabile (energia solară
și producerea de biomasă)

- Stratul freatic al Mureșului
aproape de suprafață –
favorabil din punctul de
vedere al posibilităților de
captare

- Rezerve de apă subterane,
cu strate acvifere bogate și
de bună calitate

- Existența complexului
lacustru sărat (cu geneză
antropică) format pe
masivul de sare

Amenințări
- Exploatările neraționale ale

zăcămintelor saline, care au
dus la degradarea accelerată
a masivului de sare

- Riscuri naturale și antropice
(alunecări de teren active și
potențiale, risc mediu de
inundabilitate, tasări și
scufundări care afectează
structura clădirilor)

- Stratul freatic al Mureșului
aproape de suprafață –
nefavorabil din punct de
vedere al dizolvărilor
continue și necontrolate a
spinării sării
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I.3. Elemente de dinamică și dezvoltare teritorială. Echiparea teritoriului
oraşului Ocna Mureş

I.3.1. Orașul Ocna Mureș în sistemul de localități la nivel zonal, județean,
regional și național

În cadrul rețelei de localități din România, orașul Ocna Mureș face parte din categoria
localităților de rang III, conform Legii Nr. 351 publicată în Monitorul Oficial Nr. 408 din
data 07/24/2001.
Așezările urbane de rang II (municipii) situate în Culoarul Depresionar Alba Iulia - Turda
sunt: Alba Iulia, Turda, Câmpia Turzii și Aiud, iar cele de rang III (orașe) sunt: Ocna Mureș și
Teiuș.12 Nu există așezări urbane de rang 0 și I situate în acest culoar depresionar.
Tipurile de relații dintre Ocna Mureș și centrele urbane din Culoarul Depresionar Alba
Iulia - Turda sunt: relații de subordonare cu municipiul Alba Iulia, relații competitive cu
municipiul Aiud și orașul Teiuș, relații de independență cu municipiul Turda și cu orașul
Câmpia Turzii.13

La nivel microregional, orașul Ocna Mureș face parte din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”Alba de Jos” care cuprinde următoarele unități administrativ-teritoriale:
municipiul Aiud, orașele Ocna Mureș, Teiuș și comunele: Lunca Mureșului, Unirea, Noșlac,
Fărău, Hopârta, Mirăslău, Lopadea Nouă, Rădești, Livezile, Râmeț, Rimetea, Ponor și Stremț.
La nivelul judeţului Alba, exceptând reşedinţa de judeţ şi cele 3 municipii, din punct de
vedere demografic oraşul Ocna Mureş ocupă locul 2 după oraşul Cugir (peste 25000 de
locuitori), restul oraşelor având sub 10000 de locuitori: Zlatna, Câmpeni, Teiuş, Abrud şi Baia
de Arieş.
La nivelul Regiunii Centru precum şi la nivelul României, oraşul Ocna Mureş are o
importanţă redusă în sistemul de localităţi.

I.3.2. Indicatori cheie în analiza teritorială a orașului Ocna Mureș

Există o serie de indicatori care pot oferi informații referitoare la diferite aspecte teritoriale,
aceștia fiind utili în conturarea unei imagini sintetice cu privire la realitatea teritorială și
dinamica acesteia, care la rândul ei poate fi un real suport în stabilirea unor direcții potrivite
de dezvoltare durabilă.
În secţiunea de faţă s-au ales cinci indicatori care, analizaţi într-o succesiune logică, pot
contura o primă imagine vizuală, cuprinzând în aceleași timp şi cele trei mari componente ale
unui oraş (componenta teritorială, demografică şi cea economică). Primul indicator este o

12 Conform Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN), secțiunea a IV-a ”Rețeaua de localități”,
http://www.mdrt.ro/planul-de-amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-a-iv-a-reteaua-de-localitati
13 Cristina Dohotar, Vasile Dohotar (2011), ” The Rank-Size Relationship in the Urban Settlement Network in the
Turda - Alba Iulia Corridor ”, Journal of Settlements and Spatial Planning, Vol.2, Nr.1, pag. 81-85 ,
http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva1_2011/11JSSP012011.pdf
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combinaţie integrată de indicatori pentru cele trei componente majore ale oraşului, iar
următorii sunt axaţi pe dinamica şi polarizarea urbană.
Un indicator sintetic relevant este Indicele de funcționalitate urbană, care permite o
poziționare a orașului Ocna Mureș în sistemul urban al Românei. Acesta este un indicator de
funcționalitate ca pondere din valoarea capitalei României (București). Acest indicator a fost
calculat după metodologia OECD (2012), ”Redefining ”Urban”: A New Way to Measure
Metropolitan Areas”14. În calcularea acestui indicator complex au fost incluși indicatori din
șapte domenii: educație, sănătate, transport, economie, cultură, turism, rezidență. Cu cât crește
valoarea sa, cu atât numărul de facilități/dotări/gradul de dezvoltare a zonei este mai mare. La
nivel național, din numărul total de 31915 municipii și orașe în 2013, doar 66 de localități
urbane au valori ale Indicelui de funcționalitate urbană cuprinse între 1% din valoarea
București și maximul de 19% din valoarea capitalei (Cluj Napoca), urmat de cele cu 18%
(Constanța și Timișoara), 16% (Iași) și 15% (Brașov), restul fiind sub 1%. Orașul Ocna
Mureș are un Indice de funcționalitate urbană de sub 1% din valoarea municipiului
București. Orașe care au un Indice de funcționalitate urbană de 1% sunt: Făgăraș, Fetești,
Medgidia, Mioveni, Năvodari, Pașcani, Râmnicu Sărat, Săcele și Tecuci.
Având în vedere dinamica și forța de polarizare a orașelor, determinată în general de
resursele, economia, calitatea capitalului uman, acțiunile strategice și potențialul acestora, se
consideră foarte importantă și cunoașterea nivelului de dezvoltare teritorială a județului în
care orașul Ocna Mureș este localizat geografic.  Un astfel de indicator sintetic este Indicele
de dezvoltare teritorială la nivel de județ (scoruri Hull). Valorile acestui indice poziționează
județul Alba printre județele din România cu un nivel ridicat de dezvoltare teritorială,
alături de județele Arad, Harghita, Iași, Mureș, Prahova și Satu Mare. Cele mai ridicate
valori le dețin județele Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Ilfov, Sibiu și Timiș. La polul opus,
cele mai mici valori calculate au fost pentru județele Brăila, Botoșani, Buzău, Mehedinți,
Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vrancea. Aceste informații statistice ne indică faptul că orașul
Ocna Mureș deține un potențial ridicat de dezvoltare, în contextul dinamicii acestuia,
gradul ridicat de dezvoltare teritorială a județului Alba oferind un cadru foarte favorabil.

14 ”Redefining ”Urban”: A New Way to Measure Metropolitan Areas”, 2012, ISBN: 9789264174054, publicat de
OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), cu sediul în Franța,
http://www.oecd.org/regional/redefiningurbananewwaytomeasuremetropolitanareas.htm (în cadrul
secțiunii ”Regional, rural and urban development”)
15 319 municipii și orașe fără capitala București. Menționăm faptul că timp de un deceniu (din 2002 și până în
2012), la nivelul României 55 de comune au devenit orașe
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Tabel 1 Clasificarea județelor României în funcție de valorile Indicelului de dezvoltare teritorială la nivel de județ

Ecart de valori
numerice

pentru
Indicele de
dezvoltare
teritorială
la nivel de

județ

Nume județ

18-40 Brăila, Botoșani, Buzău, Mehedinți, Teleorman,
Tulcea, Vaslui, Vrancea

41-45 Bacău, Bistrița-Năsăud, Călărași, Neamț, Giurgiu,
Ialomița, Olt, Sălaj

46-55 Argeș, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Dolj,
Galați, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Suceava Vâlcea,

56-65 Alba, Arad, Harghita, Iași, Mureș, Prahova, Satu Mare

66-79 Bihor , Brașov, Cluj, Constanța, Ilfov, Sibiu, Timiș

Sursa: CUGAT - TIGRIS16

Delimitarea zonei (ariei) de influență a orașului Ocna Mureș
Un element important în analiza teritorială este delimitarea teoretică a ariei de influență a
orașului. Astfel, „aria de influență a două centre urbane apropiate se va extinde până la limita
la care cele două orașe înregistrează aceeași intensitate a relațiilor cu exteriorul sau până la
limita la care influența unui oraș se apropie de zero”17. Pornind de la această definiție, metoda
propusă pentru determinarea zonelor de influență urbană prevede că două orașe atrag
cumpărători dintr-un spațiu direct proporțional cu masele și invers proporțional cu pătratul
distanței.18 Având în vedere faptul că la nivel local și județean nu există date centralizate
privind volumul total al vânzărilor, pentru calcularea zonei de influență a orașului Ocna
Mureș s-a utilizat formula propusă de Reilly - Converse (J.Beaujeau - Garnier, 1997), care are
la bază raportul dintre distanța măsurată pe căile de comunicație și populație19.

16 Datele au fost centralizate pe baza hărții ”Indicele de dezvoltare teritorială la nivel de județ (scoruri Hull)”
material cartografic elaborat în 2013 de către CUGAT - TIGRIS din Iași (Centrul Universitar de Geografie
Umană și de Amenajare Teritorială, Teritorii Inovate - Gestiune regională și Interacțiune Spațială),
http://www.cuguat-tigris.ro
17 Ianoș, I., (1987), ”Orașele și organizarea spațiului geografic”, Editura Academiei, București
18 Formula de calcul este: v=p/d2, unde ”v” reprezintă raportul vânzărilor pentru localitatea X situată între două
orașe A și B, ”p” reprezintă raportul populațiilor celor două orașe, iar ”d” reprezintă raportul distanțelor dintre
localitatea X până în orașele A și B
19 Astfel, limita dintre aria de influență a orașului A este egală cu raportul: distanța dintre orașele A și B împărțit
la 1 + rădăcina pătrată extrasă din raportul dintre populația orașului B și populația orașului A
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unde: ”A” și ”B” sunt orașe, ”d” este distanța, iar ”P” este populația.
Pornind de la această formulă s-au calculat trei tipuri de limite de influență a orașului
Ocna Mureș: una luând în calcul distanța până la orașele vecine, alta pentru distanța până
la reședințele de județ vecine, iar alta pentru distanța dintre orașele intermediare celor
amintite anterior . Aplicând formula în cazul orașului Ocna Mureș rezultă că limitele
teoretice ale ariilor de influență sunt cele din tabelul de mai jos:
Tabel 2 Limitele teoretice ale ariilor de influență orașului Ocna Mureș

Nume municipiu/ oraș Populația
orașului/
municipiului la
Recensământul
din 2011

Distanța de la
Ocna Mureș
la municipiul/
orașul respectiv

Drumul rutier
luat în calcul

Limita ariei
de influență între
orașul Ocna
Mureș
și
municipiul/orașul
respectiv (km)

Zona I (Orașe vecine
orașului Ocna Mureș)
Aiud 22876 22 DJ107D - DN1/E81 9,5
Turda 47744 27 1DJ107D -

DN1/E81
9,3

Luduș 15328 30 DJ107D - DJ107F -
DN15/E60

14,4

Zona II (Orașe
intermediare)
Teiuș 6695 35 DJ107D - DN1/E81 20,4
Câmpia Turzii 22223 36 DJ107D - DJ107F -

DN15/E60
13

Iernut 8705 42 DJ107D - DJ107F -
DN15/E60

23,1

Zona III (Reședințe
de județ vecine
orașului Ocna Mureș)
Alba Iulia 63536 52 DJ107D - DN1/E81 16,2
Cluj Napoca 324576 58 DN1/E81 9,7
Târgu Mureș 134290 72 DJ107D - DJ107F -

DN15/E60
17,1

Unitățile administrativ - teritoriale care sunt incluse în zona de influență a orașului Ocna
Mureș sunt: municipiul Aiud, orașul Luduș, șapte comune din județul Alba: Unirea, Mirăslău,
Lunca Mureșului, Noșlac, Hopârta, Fărău, Lopadea Nouă, două comune din județul Cluj:
Călărași și Luna și o comună din județul Mureș: Chețani.
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Figură 5 Limita teoretică a zonei de influență a orașului Ocna Mureș

Atracţia gravitaţională între orașul Ocna Mureș şi localitățile din zona de influență
delimitată din punct de vedere teoretic
Este foarte important de precizat faptul că „nu distanța în sine este cea care explică
dezvoltarea locală. Ceea ce contează cel mai mult este sistemul câmpurilor gravitaționale
din care face parte o localitate și conectivitatea umană”20.
Premiza de la care s-a pornit a fost aceea că localităţile (în special orașele) dezvoltă o atracție
gravitațională unele față de altele. În acest sens, s-a folosit un principiu simplu al fizicii: cu
cât este mai mare masa dintre două corpuri și mai mică distanța dintre ele, cu atât este mai
puternică atracția gravitațională ce se creează între acestea.
Pornind de la cele menţionate anterior, s-au elaborat două modele de atracţie gravitaţională
între orașul Ocna Mureș şi localităţile din zona de influenţă delimitată teoretic, pornind de
la doi indicatori foarte relevanţi pentru masa oraşului: masa demografică (exprimată prin
numărul populației) și masa economică (exprimată prin veniturile firmelor din oraș). Atât
pentru modelul gravitaţional demografic, cât şi pentru modelul gravitaţional economic, s-au
folosit metodele matematice consacrate, folosite de Banca Mondială în studiul oraşelor la
nivelul României.
Pentru o mai bună vizualizare şi observare a diferenţelor dintre cele două modele
gravitaţionale (demografic şi economic), rezultatele obţinute s-au reprezentat cartografic prin
intermediul hărţilor de mai jos. O simplă analiză a acestor hărţi ilustrează faptul că cea mai
mare atracţie gravitaţională demografică este între orașul Ocna Mureș şi: municipiul Aiud,

20 Marcel Heroiu și colab., Raportul ”Orașe Competitive. Remodelarea geografiei economice a României”,
Banca Mondială, Romania Regional Development Program, 2013
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comunele Unirea (județul Alba) și Luna (județul Cluj), la polul opus fiind comuna Hopârta
urmată de Fărău, Noșlac, Lunca Mureșului și Mirăslău. Cea mai mare atracţie gravitaţională
economică este între orașul Ocna Mureș și municipiul Aiud, orașul Luduș și comuna
Chețani (județul Mureș), la polul opus fiind  comunele Hopârta, Fărău, Noșlac, Lunca
Mureșului și Mirăslău.

Figură 6 Atracția gravitațională demografică între orașul Ocna Mureș și localitățile din zona de influență delimitată
din punct de vedere teoretic

Figură 7 Atracția gravitațională economică între orașul Ocna Mureș și localitățile din zona de influență delimitată din
punct de vedere teoretic
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I.3.3. Elemente de funcționalitate teritorială la nivelul orașului Ocna Mureș.
Probleme și disfuncționalități teritoriale

Evoluția suprafeței intravilanului
Timp de două decenii suprafața intravilanului unității administrativ-teritoriale Ocna Mureș
a crescut cu o cincime, +20,2%, de la 803 ha în 1990 la 965 ha în 2012. În anul 2012 cea mai
mare suprafață a intravilanului îi corespundea orașului Ocna Mureș împreună cu localitățile
aparținătoare Uioara de Jos și Uioara de Sus, de 656 ha (cu +17,4% mai mult față de 1990),
urmat de Războieni-Cetate cu 170 ha (cu o treime mai mult, +28,7% față de 1990), Micoșlaca
cu 82 ha (cu peste o jumătate mai mult, +59,3% față de 1990) și Cisteiu de Mureș cu 57 ha
(cu -5,5% mai puțin față de 1990).
Prin Planul Urbanistic General al Orașului Ocna Mureș elaborat în 2012 au fost propuse
extinderi de intravilan pentru toate localitățile unității administrativ-teritoriale, cu excepția
localității Micoșlaca, care a rămas aceeași din 1998, de 82 ha. Intravilanul orașului Ocna
Mureș și a celor două localități aparținătoare (Uioara de Jos și Uioara de Sus) a fost propus
spre extindere cu o treime, cu +27,6 % (de la 656 ha la 836,8 ha). Cea mai mare extindere a
suprafeței intravilanului a fost propusă pentru Cisteiu de Mureș cu aproape dublarea
suprafeței, cu +95,1% (de la 57 ha la 111,2 ha), urmat de Războieni-Cetate cu aproape
jumătate mai mult, +41,2% (de la 170 ha la 240,1 ha). Suprafața totală a intravilanului
unității administrativ teritoriale a orașului Ocna Mureș a fost propusă spre extindere cu o
treime, cu +31,6%.
Principalele zone de extindere a intravilanului au fost propuse în: sud-vestul orașului Ocna
Mureș, în partea nordică și estică a Uioarei de Sus, în partea nordică și nord-vestică a Uioarei
de Jos, în partea sudică și estică a localității Cisteiu de Mureș și unirea în timp a acesteia cu
Uioara de Jos, partea nordică și sudică a localității Micoșlaca, partea nord-estică și sud-vestică
a localității Războieni-Cetate.

Figură 8 Suprafața intravilanelor localităților din orașul Ocna Mureș existente în 2012 comparativ cu cele propuse
spre extindere prin PUG 2012

Sursa datelor: Planul Urbanistic General al Orașului Ocna Mureș
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Suprafața
(ha)

Ponderea
din total
intravilan
(%)

Suprafața
(ha)2

Ponderea
din total
intravilan
(%)3

Suprafața
(ha)4

Ponderea
din total
intravilan
(%)5

Suprafața
(ha)6

Ponderea
din total
intravilan
(%)7

Locuințe 139.72 43180 13.52 23.72 33909 14.54 35.88 43425
Instituții și
servicii de
interes
public

33.16 43225 32509 11749 0.49 0.6 27851 43314

Unități
industriale și
depozite

62.53 19603 0 0 0.23 0.28 43344 43195

Unități
agricole 43116 16103 18050 14550 43313 11689 44652 17564

Căi de
comunicații
și transport

54.23 46600 30742 27181 31079 17593 43208 30225

Spații verzi,
agrement,
perdele de
protecție

43335 19054 42036 28185 0.37 0.45 45689 11689

Construcții
tehnico-
edilitare

19238 16438 0 0 0 0 0 0

Gospodărie
comunală
(inclusiv
cimitire)

43197 41275 0.57 1 16497 44287 41671 46023

Destinație
specială 0.04 0.01 0 0 0 0 0 0

Ape 18.16 28157 0.02 0.04 0.14 0.17 13516 0.81
Terenuri
agricole 239.02 36.44 28.33 49.7 59.79 72.91 86.94 51.14

Păduri 0 0 0 0 0 0 0 0
Terenuri
neproductive 53.13 43108 0.19 0.33 24838 43222 31503 31444

Total
intravilan 656 100 57 100 82 100 170 100

Tabel 3 Zonele funcționale și ponderea acestora din totalul suprafaței intravilanului la nivelul localităților din Orașul
Ocna Mureș în 2012

(Sursa: P.U.G. al Orașului Ocna Mureș, 2012)
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Deformaţiile suprafeţei din perimetrul de influenţă a excavațiilor subterane la Salina Ocna
Mureş21

Volumul golurilor pe masivul de sare este de peste 18 mil. m3, din care aproximativ 14 mil m3

au fost create de activitatea de exploatare, iar restul de aproximativ 4 mil m3 prin dizolvare de
către apele de infiltraţie, nesaturate, ajunse pe spinarea sării, cu menţiunea că volumul
golurilor din ultima categorie poate fi mult mai mare, luând în considerare şi dizolvările
rezultate ca urmare a menţinerii cotei lacurilor la cota de +254 m.
În 22 decembrie 2010, în apropierea sondei S123 din Câmpul de sonde Ocna Mureş s-a
produs o surpare, iar în conul rezultat s-a format un lac plin cu saramură.
Există studii şi măsurători privind evoluţia deformaţiilor şi deplasărilor din zona de influenţă a
excavaţiilor subterane din Câmpul II de sonde din Ocna Mureş, în vederea protejării
suprafeţei şi a obiectivelor din zonă.
Vechile exploatări de suprafaţă, prin cariere şi ocne cu amplasare necunoscută, şi-au pus de
asemenea amprenta asupra morfologiei suprafeţei diapirului de la Ocna Mureş.
Afectările suprafeţei masivului de sare, dar şi a construcţiilor aflate în zonele adiacente,
generate de interacţiunea factorilor antropici şi naturali, impune urmărirea fenomenelor şi
elaborarea periodică a unor măsurători pentru prevenirea accidentelor şi a pagubelor
materiale.
Odată cu apariţia şi dezvoltarea golurilor de dizolvare, ca urmare a exploatării sării prin
dizolvare cinetică în zăcământ cu ajutorul sondelor, la care se adaugă şi golurile create prin
exploatarea sării pe cale uscată, în masivul de sare se produce un dezechilibru în jurul
cavităţilor subterane, iar în tendinţa refacerii echilibrului, rocile din jurul cavităţilor se vor
pune în mişcare, convergând înspre golul creat, mişcare ce se manifestă la suprafaţă prin
apariţia fenomenelor de instabilitate.
Scufundările (tasările) înregistrate în teren sunt influenţate de câţiva factori:

 Existenţa unui strat freatic, mai ales pe vechea albie a râului Mureş, constituit din
formaţiuni aluvionare grosiere, foarte permeabile, ce generează dizolvări continue şi
necontrolate a spinării sării pe anumite căi preferenţiale

 Modificări locale (denivelări ale terenului, gropi) continue ale configuraţiei suprafeţei
masivului de sare, determinate de infiltraţiile şi circulaţia apelor freatice (est-vest)
aflate în legătura directă cu oscilaţiile nivelului hidrostatic al râului Mureş, la care se
adaugă şi volumul de ape colectate de pe dealul Banţa

 Afectări reduse necuantificabile ale activităţii miniere subterane
Dinamica fenomenului de scufundare este în corelaţie directă cu volumul de precipitaţii care
creează o fluctuaţie a nivelului lacurilor.
Se constată o inexistenţă a unor fenomene de suprafaţă alarmante, degradările construcţiilor în
zona situată între Câmpul de Sonde şi râul Mureş (umezeală în fundaţii, desprinderi de
tencuieli, fisuri în pereţi etc.) nu pun în pericol funcţionalitatea lor.

21 SC MINRDS ICPM SA CLUJ NAPOCA, „Urmărirea prin măsurători topografice a deformaţiunilor suprafeţei
din perimetrul de influenţă a excavaţiilor subterane, în vederea cunoaşterii evoluţiei acestora în timp la Salina
Ocna Mureş, perimetrul Ocna Mureş”, beneficiar SNS SA BUCUREŞTI – SALINA OCNA MUREŞ, octombrie
2014
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S-au înregistrat scufundări pe toată suprafaţa oraşului Ocna Mureş, situaţie ce nu permite o
delimitare clară între zona de influenţă a golurilor rezultate în urma exploatării sării şi zona de
influenţă a masivului de sare, deoarece tasările sunt influenţate în mare parte de acţiunea
factorilor naturali, respectiv de circulaţia apelor pe căi preferenţiale, înspre masiv şi pe
contactul sare-steril, corelată cu spălarea particulelor fine din stratul aluvionar.
Scufundările sunt în general uniforme în toată zona oraşului, cu excepţia unora, cu caracter
local, unde se înregistrează mici denivelări ce pot afecta construcţiile existente în zonă. Pe
măsura apropierii de masivul de sare, scufundările cresc, datorită suprapunerii influenţei
factorilor naturali (ce au determinat dizolvări pe spinarea sării) cu influenţa dată de golurile de
exploatare.
Deformările ce au apărut pe clădiri, respectiv prin fisurarea pereţilor sau fundaţiilor, nu sunt
în toate cazurile determinate de mişcarea terenului sub influenţa lucrărilor miniere (golurile de
dizolvare a sondelor, minelor), ci şi de alte cauze.
Fisurile, respect crăpăturile apărute la construcţiile situate pe străzile înconjurătoare masivului
de sare nu pun în pericol funcţionalitatea lor, în mare parte locuinţele particulare fiind
reparate.
O altă problemă este ridicarea nivelului hidrostatic al cartierului Bosnia, acest fapt datorându-
se în mare parte şi existenţei iazurilor de decantare amplasate în zona nordică a cartierului,
acesta fiind situat pe direcţia pantei naturale de scurgere a apelor în freatic.
Au fost identificate trei zone de influenţă a excavațiilor subterane la Salina Ocna Mureş:

 Zona „A” de influenţă – cuprinde suprafaţa masivului de sare şi o parte din perimetrul
conturului în plan al masivului. Această zonă este cea mai periculoasă, este zona în
care se pot produce unele surpări cu efect sectorial, denivelări ale configuraţiei
reliefului, unele taluzări ale malurilor lacurilor de la suprafaţa masivului de sare (Lacul
Ştefania, Conul de surpare), fenomene caracteristice deplasării pe verticală a
terenurilor acoperitoare datorită dizolvării necontrolabile de pe spinarea sării şi în
zonele de brecie de pe flancuri. În această zonă, pe lângă construcţiile aferente
exploatării şi valorificării sării şi drumuri publice, mai există şi câteva construcţii
sociale şi de locuit. În această zonă nu se admite amplasarea şi executarea de
construcţii noi, numai cele pentru exploatarea sării, cu condiţia aplicării unor soluţii
constructive speciale care să asigure funcţionalitatea normală a acestora.

 Zona „B” de influenţă – este dispusă în jurul zonei „A”, a cărei trasare a luat în
considerare modul de dispunere a golurilor de dizolvare a sondelor, precum şi valoarea
reală a influenţelor de suprafaţă a scufundărilor înregistrate în perioada 1980-1996. În
această zonă, pe lângă drumurile publice există construcţii civile, industriale, spaţii
comerciale, construcţii sociale şi culturale amplasate într-o suprafaţă de teren în care
în momentul prezent mişcările înregistrate nu afectează în mod sensibil securitatea
construcţiilor. Pentru construcţiile noi în această zonă sunt necesare luarea de măsuri
corespunzătoare astfel ca acestea să poată prelua deformaţiile respective fără pericol
de degradare sau distrugere.

 Zona „C” de influenţă – cuprinde întreaga zonă situată în afara conturului zonei „B”.
Fenomenul de scufundare-tasare ce se înregistrează în zonă este cauzat în exclusivitate
de factori naturali.
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Figură 9 Situația existentă și disfuncționalități în orașul Ocna Mureș

(Sursa: P.U.G, 2012) Legenda: - perimetrul construit, - zona complexului lacustru,

- zonă cu risc de prăbușire ca urmare a exploatărilor de sare - Grad 0, - zonă cu risc de prăbușire

ca urmare a exploatărilor de sare - Grad 1. - zonă cu risc de prăbușire ca urmare a exploatărilor de

sare - Grad 2 , - risc asociat zonei - alunecări active și potențiale, - risc asociat zonei -

alunecări potențiale, - risc asociat zonei - subsidență accentuată, - zonă cu risc major de

declanșare a alunecărilor de teren, inclusiv alunecări active, - zonă cu risc mare de declanșare/
reactivare a alunecărilor de teren , - zonă cu risc mediu de declanșare reactivare a alunecărilor de

teren, - risc mediu-ridicat de eroziune regresivă și prăbușire- - risc de inundabilitate
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prin scurgerea apelor de pe versant, - risc mare de inundabilitate, asociat cu tasări de amplitudine
medie-mare - risc mediu de inundabilitate

Macro-probleme - Probleme pe termen lung
 Transportul are nevoie de o delocare geostrategică, acesta nu se află pe drumul

principal ce duce spre Târgu Mureș. Culoarul autostrăzii va mobiliza mediul economic

 Moștenirea batalelor de la combinat care poluează un număr mare de hectare din
oraș. Este nevoie de o ecologizare a zonei, urmată de identificarea de modalități de
valorificare. O soluție ar putea fi plantarea de salcie energetică.

 Zona centrală a orașului este influențată de masivul de sare. Scurgerea apelor pe
versant determină o susceptibilitate a terenurilor la alunecări. Există găuri negre care
au fost umplute cu apă formând lacuri saline, care de fapt sunt un amestec de uleiuri și
motorină cu sare. Conform datelor oficiale, puritatea sării din masivul de sare este de
99,9%.

 Fosta platformă a uzinei este în demolare, în prezent exploatându-se fierul vechi de
către persoane dezavantajate social. În viitor ar fi o oportunitate transformarea fostei
platforme a uzinei într-un parc industrial.

 În oraș există o mentalitate colectivă legată de viața orașului în trecut care era
asociată cu băile. Oamenii din oraș resimt absența băilor. În trecut, muncitorii de pe
platforma combinatului sau de la Salină mergeau la băi după finalizarea serviciului și
apoi acasă. Exista și un spital de recuperări. În prezent băile sunt demolate, iar terenul
vândut magazinului Penny Market. Administrația publică locală din orașul Ocna
Mureș dorește o înviere a dezvoltării din trecut a orașului prin construirea de clădiri
pentru tratament (valorificând proprietățile curative ale locului: climateric, nămol
etc.), spații de agrement, un ștrand modern etc.

 Lacurile din oraș necesită sistematizări. Lacurile pot fi umplute cu pământ și în acest
fel se poate câștiga un spațiu public. Acesta poate fi transformat și valorificat pentru
cetățeni, dar mai ales transformat într-un spațiu care să prezinte siguranță. În prezent
există mari dificultăți de construire în proximitatea lacurilor.

 Transformarea Dealului Banţa într-o pădure, având un dublu rol: de agrement şi de
evitare a riscurilor de producere a alunecărilor de tern şi inundabilitate de la baza
dealului.

 Problema locuinţelor sociale. O pondere destul de semnificativă dintre beneficiari nu
reușesc să plătească întreținerea și să mențină în condiții optime pentru locuire aceste
locuințe sociale.

Probleme pe termen scurt
 Construcția băilor

 Reabilitarea termică a locuințelor

 Amenajarea parcului orașului

 Redeschiderea spitalului orașului (În prezent este redus la un centru de permanență
unde funcționează cabinete de medicină de familie. De asemenea, acesta este
subfinanțat, cu toate că există echipamente noi din perioada când nu era închis spitalul.
Funcționează mai mult ca un centru socio-medical.)
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 Amenajarea spațiilor publice și a spațiilor verzi

 Dezvoltarea și implementarea unui proiect integrat și etapizat având la bază
principalele obiective de investiții (5-7 ani): baza de tratament, parcul orașului, baza
de agrement, hotelul, zona lacurilor saline, Dealul Banța).

 Alocarea de fonduri prin HG644/2007 pentru refacerea, conservarea şi ecologizarea
câmpului de sonde – printr-un împrumut, de pildă, de la Banca Mondială sau Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) se poate ecologiza zona. De
asemenea, în zona de batale sunt necesare lucrări de demolarea a fabricii, de
îndepărtare a balastului, curățare a zonei și construirea parcului industrial.

 Conexarea orașului Ocna Mureș cu autostrada

 Renovarea și amenajarea castelului Teleki

 Punerea în funcţiune a podului de fier, astfel putându-se ajunge pe cale ferată de la
Războieni-Cetate până pe strada Mihai Eminescu

Riscuri naturale și antropice. Utilizarea terenurilor22

 Existența, în orașul Ocna Mureș, de zone cu risc de prăbușire ca urmare a
exploatărilor de sare, de gradul 0, 1 și 2

 Existența, în orașul Ocna Mureș, de zone cu alunecări active și cu risc major de
declanșare a alunecărilor de teren/ cu risc mare de declanșare, reactivare a alunecărilor
de teren/ cu risc mediu ridicat de eroziune regresivă și prăbușire (Harta de la Fig. 4)

 Zonă industrială poluată istoric și folosită parțial din orașul Ocna Mureș

 În oraşul Ocna Mureş, localităţile componente (Uioara de Jos şi Uioara de Sus) şi
localităţile aparţinătoare (Cisteiu de Mureş, Micoşlaca şi Războieni-Cetate):

o Insuficiența spațiilor pentru dezvoltare
o Imagine urbană și relații spațiale necontrolate

 Existența în orașul Ocna Mureș de  zone cu risc de producere a inundațiilor torențiale
cu frecvență de 3%, cu posibile reversări datorită obturării podurilor sau prin scurgeri
de versant, precum și existența de zone cu risc mare (asociat cu tasări) și mediu de
producere a inundațiilor prin ridicarea pânzei freatice

 Existența în Cisteiu de Mureș de zone cu risc de producere a inundațiilor torențiale cu
frecvență de 3%, de zone cu risc mare (asociat cu tasări) și mediu de producere a
inundațiilor prin ridicarea pânzei freatice, precum și de zone cu eroziune activă în mal,
cu risc de prăbușire

 Existența în Micoșlaca de zone cu risc mediu de declanșare, reactivare a alunecărilor
de teren, de zone cu eroziune activă în mal, cu risc de prăbușire, precum și de zone cu
risc de inundabilitate de tip viitură cu probabilitate de producere de 3%

 Existența în Războieni-Cetate de zone cu alunecări active și cu risc major de
declanșare a alunecărilor de teren/cu risc mare de declanșare, reactivare a alunecărilor
de teren, de zone cu risc de producere a inundațiilor torențiale cu frecvență de 3%, cu

22 Conform P.U.G. Orașului Ocna Mureș, 2012
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posibile reversări datorită obturării podurilor sau prin scurgeri de versant, precum și de
zone cu risc mediu de producere a inundaților prin ridicarea pânzei freatice

Spații plantate, agrement, perdelele protecție23

 În oraşul Ocna Mureş, localităţile componente (Uioara de Jos şi Uioara de Sus) şi
localităţile aparţinătoare (Cisteiu de Mureş, Micoşlaca şi Războieni-Cetate):

o Lipsa de perdele de protecție de-a lungul căilor de circulație importante
o Lipsa de perdele de protecție la unitățile agricole, industriale/depozitare,

gospodărie comunală, construcții tehnico-edilitare
o Lipsa spațiilor plantate pe terenurile riverane cursurilor de apă (și iazurilor din

Ocna Mureș)
o Insuficiența spațiilor verzi publice, de agrement și sport

Protejarea zonelor24

În oraşul Ocna Mureş, localităţile componente (Uioara de Jos şi Uioara de Sus) şi localităţile
aparţinătoare (Cisteiu de Mureş, Micoşlaca şi Războieni-Cetate):

 Lipsa zonei de protecție sanitară: la piața agroalimentară, din jurul fermelor de
animale, între unitățile de învățământ, cultură/sănătate și locuințe, între unități
comerciale/prestări servicii și locuințe, din jurul surselor de poluare olfactivă, între
parcare/groapă compost/platformă de deșeuri/adăpost de animale și locuințe, la
conductele de aducțiune de apă

 Lipsa zonelor de protecție aferentă unităților industriale și de depozitare

 Lipsa zonei de protecție aferentă conductelor de transport a gazului

I.3.4. Analiza SWOT a elementelor de dinamică teritorială și a echipării
teritoriului orașului Ocna Mureș

Puncte tari
- Apartenența la Asociația de

Dezvoltare Intercomunitară
„Alba de Jos”

- Exceptând municipiile,
orașul Ocna Mureș ocupă
locul 2 pe județ din punct de
vedere demografic, după
orașul Cugir

- Creșterea cu 20,2% a
suprafeței intravilanului în
ultimele două decenii

- PUG-ul din 2012 propune

Puncte slabe
- Relații de subordonare cu

municipiul Alba Iulia
- Importanță redusă în

sistemul de localități la
nivelul Regiunii Centru și la
nivel național

- Indice de funcționalite
urbană de sub 1% din
valoarea municipiului
București

- Transportul este blocat
geostrategic, neaflându-se

23 Conform P.U.G. Orașului Ocna Mureș, 2012
24 Conform P.U.G. Orașului Ocna Mureș, 2012
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extinderi de intravilan de
31,6%

- Existența unor studii și
măsurători privind evoluția
deformațiilor și deplasărilor
din zona excavațiilor
subterane, în vederea
protejării suprafeţei şi a
obiectivelor din zonă

- În fostul spital (actualmente
redus la un centru de
permanență) există
echipamente noi, dinainte
de închiderea lui

pe drumul principal spre
Târgu Mureș

- Batalele de la combinat
poluează un număr mare de
hectare din oraș

- Dispariția băilor, care sunt
în prezent demolate

- Spitalul de recuperări este
impropriu pentru a fi folosit
ca unitate medicală

- Terenul pe care existaseră
băile este în prezent vândut
unui agent economic privat,
acest fapt complicând
statutul juridic și reducând
posibilitățile re-amenajare a
zonei

- Lipsa sistematizării
lacurilor din oraș duce la
dificultăți ridicate de
construire în proximitate

- Beneficiarii locuințelor
sociale nu reușesc să
plătească întreținerea și să
mențină spațiile în condiții
optime

- Locuințele din oraș nu sunt
reabilitate termic

- Parcul orașului, spațiile
publice și spațiile verzi nu
sunt amenajate

- Insuficiența spațiilor verzi
publice, de agrement și
sport

- Spitalul orășenesc nu mai
funcționează începând cu
anul 2011 și este în prezent
redus la un centru de
permanență pentru cabinete
de familia, subfinanțat și
care funcționează mai
degrabă ca un centru socio-
medical

- Castelul Tekeli nu este
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renovat și amenajat, ceea ce
anulează potențialul turistic
al obiectivului

- Lipsa de perdele de
protecție de-a lungul căilor
de circulație importante; la
unitățile agricole,
industriale, la construcțiile
tehnico-edilitare etc.

- Lipsa zonelor de protecție
sanitară în zonele unde
acestea se impun (piața
agro-alimentară, în jurul
fermelor de animale, din
jurul surselor de poluare
olfactivă etc.)

- Lipsa zonei de protecție
aferentă conductelor de
transport a gazului

Oportunități
- Indicele de dezvoltare

teritorială la nivel de județ
(scorul Hull) plasează
județul Alba printre județele
cu un nivel ridicat de
dezvoltare teritorială la
nivel național, ceea ce
creează un cadru favorabil
pentru dezvoltarea orașului
Ocna Mureș

- Zona de influență teritorială
a orașului Ocna Mureș
(calculată după formule
matematice consacrate)
include: municipiul Aiud,
orașul Ludus, șapte comune
din județul Alba, două
comune din județul Cluj și o
comună din județul Mureș

- Construcția autostrăzii ca
factor catalizator pentru
mediul economic

- Posibilitatea plantării de
salcie energetică pe
teritoriul batalelor de la

Amenințări
- Relații competitive cu

municipiul Aiud și orașul
Teiuș

- Volumul golurilor pe
masivul de sare este de
peste 18 mil. m3, din care
aproximativ 14 mil m3 au
fost create de activitatea de
exploatare

- Zona centrală a orașului
este influențată de masivul
de sare - scurgerea apelor pe
versant determină o
susceptibilitate a terenurilor
la alunecări

- Zona industrială este
poluată istoric

- În localitățile componente și
aparținătoare spațiile pentru
dezvoltare sunt insuficiente
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combinat
- Demolarea fostei platforme

a uzinei, fierul fiind
exploatat în prezent de către
persoane defavorizate, poate
reprezenta oportunitatea
transformării zonei într-un
parc industrial

- Imaginea orașului și
mentalitatea colectivă sunt
legate de băi, ceea ce poate
reprezenta o oportunitate de
marketizare a orașului

- Posibilitatea de
sistematizare a lacurilor din
oraș, care poate duce la
câștigarea unui spațiu
public (de pildă, prin
umplerea lor cu pământ)

- Transformarea Dealului
Banţa într-o pădure, care ar
avea rol de agrement și de
reducere a riscurilor de
alunecări de teren

- Posibilitatea alocării de
fonduri prin HG 244/2007

I.4.  Infrastructura și serviciile aferente în orașul Ocna Mureș
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I.4.1.  Infrastructura și serviciile aferente în cifre statistice la nivelul orașului
Ocna Mureș

I.4.1.1. Infrastructura de transport, comunicații și telecomunicații. Accesibilitatea

 Căile de comunicație rutiere
Unitatea administrativ - teritorială Ocna Mureș nu este străbătută de niciun un drum național
sau european, în schimb este traversată de trei drumuri județene (DJ107D, DJ107F și
DJ107G) și trei drumuri comunale care asigură legătura între localitățile componente și
aparținătoare. Recent podul rutier peste râul Mureș din oraşul Ocna Mureş a fost reabilitat.

Nomenclator
drum Traseu Lungime

(km)

DJ107D
Unirea II (DN1) - Ocna Mureș -
Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită
județul Mureș

31,320

DJ107F
Unirea II (DN1) - Războieni-Cetate
- Lunca Mureșului - limită județul
Cluj

9,860

DJ107G
DJ107D (Uioara de Sus) - Noșlac -
Căptălan - Copand - Sâna de Mureș
- Găbud - limită județul Mureș

16,775

DC3 Micoșlaca - Cisteiu de Mureș -
Ocna Mureș 6,300

DC4 DJ107D (Uioara de Sus) - Spălnaca 4,530

DC5 DC4 - Șpălnaca - Silvaș 2,465
Tabel 4 Infrastructura de căi rutiere de pe teritoriul administrativ - teritorial al orașului Ocna Mureș

 Căile de comunicație feroviare
o Magistrala 300: Episcopia Bihor - Cluj Napoca - Războieni - Teiuș - Blaj - Copșa Mică -

Sighișoara - Brașov - Pitești - București (linie dublă electrificată )
o Magistrala 405: Războieni - Luduș - Târgu Mureș - Deda
o Calea ferată industrială: gara Războieni - Întreprinderea Salina (cale ferată normală, de

aproximativ 4 km lungime, construită în anul 1872).
În anul 2012, în gara Războieni, soseau și plecau: 2 trenuri Intercity, 32 de trenuri Inter Regio
și 23 de trenuri Regio.

 Căile de comunicație aeriene
În orașul Ocna Mureș nu există aeroport. Cele mai apropiate aeroporturi sunt: Cluj Napoca
(63 km), Târgu Mureș (84 km), Sibiu (117 km) și București (386 km).

 Accesibilitatea
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Oraşul Ocna Mureş se află la o distanţă de 51 de km faţă de municipiul Alba Iulia, reşedinţa
judeţului Alba. La nivel de judeţ, cele mai apropiate centre urban aflate la o distanţă mai mică
de 50 de km sunt municipiul Aiud, oraşul Teiuş şi municipiul Blaj. De asemenea, tot la o
distanţă mai mică de 50 de km faţă de oraşul Ocna Mureş se află două municipii din judeţul
Cluj (Turda şi Câmpia Turzii) şi două oraşe din judeţul Mureş (Luduş şi Iernut).

Municipiile
și orașele

din județul
Alba

Distanța
față de

municipiile
și orașele

din județul
Alba (km)

Orașe din
România

care se află
pe o rază de
100 de km

față de Ocna
Mureș

Distanța
față de
orașele

din
România

(km)

1. Municipiul
Alba Iulia 51 Municipiul

Turda (CJ) 27

2. Municipiul
Aiud 22 Orașul Luduș

(MS) 30

3. Municipiul
Blaj 42

Municipiul
Câmpia
Turzii (CJ)

34

4. Municipiul
Sebeș 66 Orașul Iernut

(MS) 42

5. Orașul
Abrud 110

Municipiul
Cluj Napoca
(CJ)

58

6. Orașul
Baia de Arieș 77

Orașul
Târnăveni
(MS)

62

7. Orașul
Câmpeni 101 Municipiul

Mediaș (SB) 64

8. Orașul
Cugir 87

Municipiul
Târgu Mureș
(MS)

72

9. Orașul
Teiuș 34 Orașul Copșa

Mică (SB) 76

10. Orașul
Zlatna 86

Orașul
Dumbrăveni
(SB)

83

Tabel 5 Accesibilitatea orașului Ocna Mureș în sistemul de localități urbane pe baza calculelor realizate prin aplicația
Google Maps

Timp de mai bine de un deceniu, în perioada 2002-2015 lungimea totală a străzilor
orășenești a fost de 50 km. În anul 2015, peste jumătate (56,0%) din străzile orășenești erau
modernizate (28 km), în urmă cu 3 ani erau 52% modernizate (26 km în 2011), în urmă cu 7
ani erau jumătate, 50,0% modernizate (25 km), iar în 2002 mai puțin de jumătate, 46,0% erau
modernizate (23 km).
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Există la nivelul orașului Ocna Mureș un număr foarte mare de străzi și drumuri:
o pietruite: DC4, Str. Abatorului, Str. Axente Sever, Str. Câmpului, Str. Ciocârliei, Str.

Colonia Monchim, Str. Crângului, Str. Crișan, Str. Crizantemei, Str. Cuza Vodă, drum
de acces Stația de epurare, Str. E. Varga, Str. Florilor, Str. Grădinii, Str. Înfrățirii, Str.
I. Ghica, Str. Izlazului, Str. Lacului, Str. Libertății, Str. Livezilor, Str. Măcelarilor, str.
Măgurii, Str. Mierlei, Str. Minelor, Str. Murgului, Str. N. Bălcescu, Str. O. Goga, Str.
Piața Izvor, Str. Plopilor, Str. Potcoavei, Str. Salcâmilor, Str. Șesului, Str. S. Bărnuțiu,
Str. Steluței, Str. Blocurilor, Str. T. Vladimirescu, Str. Teiului, Str. Tineretului, Str.
Unirii, Str. V. Alecsandri, Str. Viilor, Str. Viitorului, Str. Zefirului, Str. Zorilor, Str.
Ion Creangă, străzile din Războieni-Cetate (Str. Velența, Str. Măcinica, Str. Ciot și
Strada sub Vii) , toate străzile din Cisteiu de Mureș și Micoșlaca

o de pământ: Str. Dâmbului, Str. Dr. Ion Rațiu, Str. Foișor, Str. Liliacului, Str. Macilor,
Str. Narciselor, Str. 13 Septembrie, Str. Ștefan cel Mare, Str. Stăvilar, Strada Nouă,
Str. Petru Maior.

Anul 2015 a marcat începutul unei reabilitări masive a drumurilor din oraș, mai ales că
lucrările la apă-canal începute în 2012, care afectaseră majoritatea străzilor din oraș au fost
terminate.
Străzile care au fost refăcute și  reabilitate sunt: Str. 8 Martie, Str. Lunga, Str. Vânători, Str.
Axente Sever, Str. Ștefan Augustin, Str. 1 Mai, Str. Brazilor, Str. Mihai Eminescu.
Lucrări începute sau care urmează a fi implementate la: Str. Andrei Mureșanu, Str. Avram
Iancu, Str. 9 Mai, Str. Nicolae Iorga, Str. Digului, DC3 Ocna Mureș - Micoșlaca, Str. Velenț
și Deltei din Războieni - Cetate, Str. Abatorului,Str. General I Dragalina, Str. Zaharia Bârsan,
Str. Mihail Kogălniceanu și Str. George Coșbuc, Memorandumului, Mihai Viteazu, Șt. O.
Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș” Axente Sever, Vasile Lupu și Șt. Augustin
din Ocna Mureș

I.4.1.2. Infrastructura tehnico-edilitară
Activitățile privind utilitatea publică de interes local au o importantă dimensiune socială și un
rol esențial în consolidarea dezvoltării durabile a localităților și îmbunătățirea condițiilor de
viață. Principalele obiective ale dezvoltării serviciilor publice de gospodărire comunală, în
conformitate cu prevederile directivelor europene, sunt: alimentarea cu apă, canalizarea,
alimentarea cu energie termică, alimentarea cu gaze naturale.
În anul 2015, la nivelul orașului Ocna Mureș și a localităților componente, lungimea simplă a
rețelei de distribuție a apei potabile era de 76,9 km, cu 31,73% mai mare față de anul 2012
(52,5 km) și cu + 42,65% mai mare față de în urmă cu un deceniu (44,1 km în 2004).
Analizând evoluția cantității de apă distribuită consumatorilor din orașul Ocna Mureș pe o
perioadă mai mare de un deceniu, s-au observat aspecte interesante. În perioada 2002-2003 s-
a observat o scădere bruscă a cantității de apă distribuită consumatorilor, de la 1643 mii m3 în
2002 la 523 mii m3 un an mai târziu. În perioada 2005-2010 cantitatea de apă distribuită
consumatorilor s-a menținut la valori mai mari de 1000 mii m3, scăzând din nou brusc în 2012
(368 mii m3) și 2013 (353 mii m3). O ușoară creştere a fost semnalată în anii 2014 (360 mii
m3) şi 2015 (377 mii m3). În 2013, media cantităţii de apă distribuită consumatorilor la nivelul
mediului urban din județul Alba a fost de 1054,8 mii m3, pe primele 3 locuri fiind Alba Iulia
(6102 mii m3), Cugir (1448 mii m3) şi Sebeş (1119 mii m3), iar la polul opus fiind Baia de
Arieş (65 mii m3) şi Abrud (119 mii m3). În anul 2015, cantitatea de apă distribuită
principalelor oraşe din judeţul Alba era următoarea: Municipiul Alba Iulia (3504 mii m3),
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Aiud (1003 mii m3), Blaj (761 mii m3), Sebeş (1089 mii m3), Abrud (115 mii m3), Baia de
Arieş (64 mii m3), Cîmpeni (212 mii m3), Cugir (1284 mii m3), Teiuş (216 mii m3), Zlatna
(130 mii m3) (Cf. Baza de date Tempo Online a INS - GOS108A - Cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor, pe judeţe și localităţi)
Referitor la ponderea cantității de apă distribuită consumatorilor de uz casnic din totalul
consumatorilor finali, aceasta era în 2013 la nivelul oraşului Ocna Mureş de 89,5%, de o
treime în urmă cu 8 ani (27,1% în 2009), de două treimi în urmă cu 13 ani (66,3% în 2004) și
de un sfert în 2002 (24,9%). În anul 2015, pentru care INS oferă date la ora actuală, procentul
creşte la 91,78% (346 mii m3 din totalul de 377 mii m3). Analizând evoluția cantității de apă
distribuită consumatorilor de uz casnic pe o perioadă de mai bine de un deceniu, 2002-2015,
se observă, conform graficului de mai jos, o traiectorie sinusoidală. Media la nivelul mediului
urban din județul Alba a cantităţii de apă distribuită consumatorilor – uz casnic era de 564,9
mii m3, reprezentând 53,6% din total cea a consumatorilor finali.

Figură 10 Evoluția cantității de apă distribuită consumatorilor totali și a celor de uz casnic în orașul Ocna Mureș în
perioada 2002-2015

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localităţii 2002-2015

Referitor la lungimea simplă a rețelei de canalizare din orașul Ocna Mureș și localitățile
aparținătoare, aceasta a fost de 20 km în perioada 2008-2015 (cf. ultimelor date oferite de INS
– Baza Tempo Online - GOS110A - Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, pe
judeţe si localităţi), de 18 km în perioada 2003-2007 (cu 10% mai puțin față de 2013) și de 12
km în 2002 (cu 66,7% mai puțin față de 2015).
În ceea ce privește lungimea simplă a conductelor de distribuție a gazelor naturale din
orașul Ocna Mureș și localitățile aparținătoare, acaesta era în 2013 de 69,4 km, cu +2,6% mai
mult față de în urmă cu 3 ani (67,6 km în 2011), iar în 2015 atinsese maximul ultimului
deceniu, adică 71,9 km faţă de anii 2004 şi 2009 (70,5 km în 2009) (70,3 km în 2004).
Analizând evoluția cantității de gaze naturale distribuite consumatorilor totali pe o perioadă
mai mare de un deceniu, perioada 2002-2013, se observă două etape: perioada 2002-2008, în
care sunt peste 90000 mii m3, și perioada 2007-2013, în care se înregistrează o scădere bruscă,
de 13 ori, de la 77750 mii m3 în 2009 la doar 5439 mii m3 în 2013. După ultimele date puse la
dispoziţie de INS, se pare că această cantitate este în scădere, ajungând în anul 2015 la 5194
mii m3. O scădere continuă dar foarte lentă se observă în evoluția cantității de gaze naturale
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distribuite consumatorilor de uz casnic, de la 6284 mii m3 în 2002 la 4449 mii m3 în 2013 şi
la 4252 mii m3 în 2015 (cf INS, baza Tempo Online - GOS118A - Gaze naturale distribuite,
după destinaţie, pe judeţe si localităţi).

Figură 11 Evoluția cantității de gaze natuale distribuite consumatorilor totali și a celor de uz casnic în orașul Ocna
Mureș în perioada 2002-2013

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localităţii 2002-2015

I.4.1.3. Infrastructura şi sistemul de sănătate
Începând cu anul 2011 Spitalul Orășenesc Ocna Mureș nu mai funcționează, iar Spitalul de
Recuperare există doar fizic dar este impropriu pentru a fi folosit ca unitate medicală. La
nivelul anului 2015, pentru care sunt oferite date statistice de către INS, există o unitate
medico-socială în subordinea administraţiei publice locale, care asigură persoanelor cu nevoi
medico-sociale servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale, două
cabinete şcolare, nouă cabinete medicale de familie private, șase cabinete stomatologice
private, cinci cabinete medicale de specialitate private, patru farmacii private, un laborator
privat de tehnică dentară, Există și o clinică privată care cuprinde mai multe specializări
medicale, SC Medisol S.R.L. Toate actele medicale care sunt subvenționate sau obligatorii
pot fi realizate prin cabinetele medicale particulare existente.
Pe data de 20 ianuarie 2014, Ministerul Sănătăţii a dat avizul de funcţionare pentru centrul de
sănătate multifuncţional la Ocna Mureş, care va avea 3 secţii: pediatrie, interne şi ginecologie.
Centrul de sănătate ar urma să asigure asistență medicală de specialitate locuitorilor din orașul
Ocna Mureș și din localităţile limitrofe. Asigurații din aceste zone sunt nevoiți, în prezent, să
parcurgă distante foarte mari pentru a beneficia de servicii medicale de specialitate. Odată cu
desființarea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, în anul 2011, oamenii puteau apela la spitale
aflate la distante foarte mari; municipiul Aiud se află la o distanță de aproximativ 22 de km,
iar municipiul Alba Iulia este aflat la o distanță de 50 de km. Centrul Multifuncţional de
Sănătate Ocna Mureş va funcționa în subordinea Spitalului Județean Alba și va avea cabinete
de consultație pentru specialitățile medicale deservite, săli de tratamente, un punct de
recoltare a probelor biologice, precum și 20 de paturi pentru spitalizarea în regim de zi.
Potrivit datelor statistice ale Institutului Național de Statistică, privind structura personalului
medical din sectorul public din oraşul Ocna Mureş, în anul 2015 cel mai mare număr îi revine
personalului mediu sanitar, acesta fiind de șase persoane, cu aproximativ -90 %, faţă de în
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urmă cu un deceniu şi cu 13 persoane mai puţin faţă de anul 2013. În ce priveşte numărul
medicilor de familie, dacă în 2004 erau opt medici, iar în 2013 șase medici, în anul 2015 nu se
mai înregistrează nici un medic de familie în sectorul public. O situaţie îngrijorătoare o
reprezintă dispariţia  medicilor specialişti din sectorul public. Dacă în urmă cu un deceniu
erau 12 medici specialiști, în 2013 a mai rămas doar unul, iar în anul 2015 nu mai exista nici
unul. Aceeaşi situaţie alarmantă se semnalează în rândul stomatologilor şi farmaciştilor din
sectorul public. La nivelul anului 2015 în statisticile INS nu mai apare niciun stomatolog și
niciun farmacist în sectorul public.

Figură 12 Structura personalului medical din sectorul public în oraşul Ocna Mureş în 2015 comparativ cu 2004

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localităţii 2004-2015

Referitor la structura personalului medical din sectorul privat din oraşul Ocna Mureş, în
anul 2015 cel mai mare număr îi revine personalului mediu sanitar, acesta fiind de 20 de
persoane, cu +91% mai mult faţă de în urmă cu un deceniu (10 asistenţi în 2004, 19 asistenţi
în 2013). Numărul medicilor de familie a crescut de la un medic în 2004 la trei medici în 2013
şi la nouă medici în 2015, pe fondul dispariţiei cabinetelor din sectorul public, care au trecut
în sectorul privat. În 2013 nu exista nici un medic specialist, situaţia îmbunătăţindu-se în anul
2015, când statisticile arată existenţa a cinci medici specialişti în sectorul privat. Numărul
farmaciştilor a scăzut cu o treime timp de 10 ani de la zece farmacişti în 2004 la șapte
farmacişti în 2013. Situaţia a rămas neschimbată şi în anul 2015. Semnale pozitive şi
îmbucurătoare sunt şi în ceea ce priveşte medicii stomatologi din sectorul privat. Dacă în 2013
erau patru stomatologi, în anul 2015 avem șapte stomatologi (cf INS – Baza Tempo Online –
matricea SAN104B - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, judeţe si
localităţi).
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Figură 13 Structura personalului medical din sectorul privat în oraşul Ocna Mureş în 2015 comparativ cu 2004

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localităţii 2004-2015

Sistemul de sănătate este compus din stația de ambulanță, unitatea medico socială
(asemănătoare unui centru de bătrâni, însă mai sunt și alte categorii de potențiali beneficiari)
și care funcționează în incinta spitalului. De asemenea, sistemul de sănătate cuprinde toate
cabinetele medicale private care acoperă majoritatea serviciilor medicale pentru toată zona
Ocna Mureș (Noșlac, Unirea, Fărău, Lunca Mureșului), pentru aproximativ 30.000 de
locuitori. Totodată,  sunt incluse și serviciile medicale ale unităților de învățământ (cabinetele
medicale școlare).

I.4.1.4. Infrastructura socială şi sistemul de asistenţă socială
La nivelul oraşului Ocna Mureş, principalii furnizori de servicii sociale sunt:

 Asociaţia A.S.M.E.A. - Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active

 Asociaţia Creştină de Misiune şi Caritate Bunul Samaritean Ocna Mureş

 Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş

 Fundaţia Sanctuary

 Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Orașului Ocna Mureş

 Unitatea Medico Socială Ocna Mureş

 Asociaţia Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş
Casa de tip familial pentru copii Sf. Mucenic Ciprian Ocna Mureş
Asociaţia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia - Serviciul Socio-Medical de Îngrijire la
Domiciliu a Persoanelor Vârstnice Ocna Mureş

 Așezământul social „Sf. Mucenic Ciprian” (Centrul comunitar de servicii sociale,
Ocrotirea copiilor în regim de zi şi Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a
persoanelor vârstnice)

 Așezământul social ”Sf. Serafim de Sarov”
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Așezământul social  „Sf. Mucenic Ciprian” asigură servicii de zi și servicii permanente
pentru copii aflați în dificultate și servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.
Serviciul de zi asigură pentru copiii beneficiari o masă pe zi și spații de relaxare și studiu, iar
pentru cei aflați permanent se asigură condiții complete (cămin, hrană, necesități, utilități
etc.). Pentru persoanele în vârstă se asigură mese zilnice la domiciliu și unele servicii de
îngrijire.
Așezământul social ”Sf. Serafim de Sarov” asigură aceleași servicii ca și Așezământul social
„Sf. Mucenic Ciprian”. Clădirea are două săli de mese mobilate modern, deținând un
calculator şi un televizor, bucătărie echipată cu mobilier şi aparatură electrocasnică, un grup
social şi un birou, urmând să fie deservită de șase salariaţi. Aici, copiii sărmani vor servi o
masă caldă şi vor fi supravegheaţi să-şi facă temele, iar bătrânilor săraci li se va găti o masă,
care le va fi dusă la domiciliu.
Copii aflați în cele două centre frecventează cursurile școlare corespunzătoare și beneficiază
la sediul așezămintelor sociale de condiții de studiu și sprijin educațional.
Unitatea Medico-Socială Ocna Mureş asigură asistență medicală permanentă persoanelor
aflate în dificultate. Activitatea se desfășoară pe două nivele ale fostului spital orășenesc și
beneficiază de facilitățile spitalului. Aceste facilități (căldură, apă, canalizare, bucătărie,
spălătorie etc.) au fost redimensionate, refăcute sau reabilitate în ultimii trei ani prin sprijinul
primăriei, al unor donații olandeze și nu numai.
Există și un club al pensionarilor unde aceştia au acces la sală de fitness, sală de
socializare.

I.4.1.5. Infrastructura şi sistemul de învățământ
Localităţi Infrastructura de învăţământ

Ocna Mureș

 Liceul Teoretic ”Petru Maior”

 Liceul Tehnologic (fostul Grup
Şcolar de Chimie Industrială)

 Școala Generală I-VIII „Lucian
Blaga”

 Școală Ajutătoare

 Grădinița Nr.1, Nr.2, …., Nr.6

 Creșă

Uioara de Sus
 Școala Generală Clasele I-VIII

 Grădiniță

Uioara de Jos
 Școala Primară Clasele I-IV

 Grădiniță

Războieni-
Cetate  Școala Generală Clasele I-VIII

 Grădiniță

Cisteiu de  Școala Generală Clasele I-VIII
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Localităţi Infrastructura de învăţământ

Mureș  Grădiniță

Micoșlaca  -
Tabel 6 Reţeaua de unităţi de învăţământ din oraşul Ocna Mureş

Sistemul de învăţământ din oraşul Ocna Mureş este asemănător cu cel din oraşele de din judeţ
şi din ţară, acesta fiind unul relativ bine pus la punct. De pildă, în anii 2012 şi 2013, Liceul
Teoretic „Petru Maior” s-a clasat pe locul 4 la nivelul judeţului Alba în ceea ce privește
rezultatele la bacalaureat şi admiterea la facultate. În 2011, acelaşi liceu s-a clasat pe locul 2
la nivel judeţean privind rezultatele la bacalaureat. În anul 2016, Liceul Teoretic „Petru
Maior” Ocna Mureş se situa pe locul 13 din cele 36 de licee şi colegii din judeţ, cu o
promovabilitate la bacalaureat de 76,34%. La polul opus, pe penultima poziţie în acest
clasament al promovabilităţii se situează Liceul Tehnologic de Chimie Industrială. Din
nefericire, Liceul Tehnologic de Chimie Industrială se situează printre cele mai slabe din
judeţul Alba.
În anul 2013 numărul total de elevi din orașul Ocna Mureș era de 2326, iar în anul 2015
numărul lor era în scădere, 2262 de elevi. Analizând evoluția numărului de elevi în ultimul
deceniu se observă că numărul de elevi de ciclu primar și gimnazial a scăzut cu o cincime, -
22,2% (1079 elevi în 2013 şi 1054 elevi în 2015, cf. ultimelor date statistice puse la dispoziţie
de INS), în timp ce numărul de liceeni a crescut cu +11,7%, ajungând la 759 de elevi în 2013,
în uşoară scădere în 2015 (738 elevi liceu). În ceea ce privește numărul de copii înscriși în
grădinițe, acesta a scăzut cu o treime timp de un deceniu, fiind cu -35,3% mai puțini în 2013
(380 copii) comparativ cu 2004 (587 copii) şi cu – 29,47% mai puţini copii în grădiniţe în
2015 (268 copii) faţă de anul 2013 (380 copii). Covârşitor a crescut numărul elevilor încadraţi
în învăţământul profesional şi de ucenici, numărul lor ajungând de la 21 de elevi în 2013 la 67
de elevi în 2015 (cf. INS Baza Tempo Online – matricea SCL103D - Populaţia şcolară pe
niveluri de educaţie, judeţe şi localităţi).

Figură 14 Evoluția numărului de elevi la nivelul orașului Ocna Mureș în perioada 2004-2015

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localităţii 2004-2015

În 2013 numărul total al personalului didactic din orașul Ocna Mureș era de 133 de cadre
didactice, cu o treime mai puțin, -29,6%, față de în urmă cu un deceniu, numărul lor fiind
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în uşoară scădere în anul 2015, când erau 129 de cadre didactice. Cea mai mare scădere a
personalului didactic s-a înregistrat în rândul cadrelor didactice din învățământul primar și
gimnazial, cu – 46,67% de la 105 persoane în 2004, la 64 persoane în 2013 şi la 56 de
persoane în 2015. Timp de un deceniu, personalul didactic din învățământul preșcolar aproape
s-a înjumătăţit, scăzând cu -40,63% la nivelul anului 2015, pentru care INS oferă date
statistice (în 2003 erau 32 de cadre, în 2013 erau 25 de cadre, iar în 2015 – 19 cadre
didactice). De asemenea, a scăzut și personalul didactic din învățământul liceal cu -17,6% de
la 51 cadre didactice în 2004 la 42 cadre didactice în 2013. Situaţia a cunoscut o ameliorare
semnificativă în anul 2015, când statisticile arată că erau 53 de cadre de liceu, mai multe decât
în anul 2004.

Figură 15 Evoluția numărului personalului didactic la nivelul orașului Ocna Mureș în perioada 2004-2015

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localităţii 2004-2015

I.4.1.6. Infrastructura culturală, ecumenică, de agrement și sportivă
Principalele instituţii de cultură din Ocna Mureş sunt Casa de cultură (350 locuri), Biblioteca
Orășenească ”Mircea Cenușă” şi Clubul Copiilor şi Elevilor. În fiecare localitate există un
cămin cultural destinat evenimentelor din viaţa localnicilor (nuntă, botez, parastas etc.) şi a
comunităţii: Uioara de Jos (200 locuri), Uioara de Sus (200 locuri), Cisteiu de Mureş (100
locuri), Micoşlaca (150 locuri), Războieni-Cetate (200 locuri).

Bisericile din oraşul Ocna Mureş sunt: Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică
(monument istoric), Biserica Reformată, Oficiul Parohial Reformat, Biserică Baptistă,
Biserica Bunului Samaritean, Casa de Rugăciuni Penticostală, Biserica Nou Apostolică,
Biserica Adventistă, Biserica Martorii lui Iehova, Biserica Unitariană, Episcopia Ortodoxă.
De asemenea, bisericile din Războieni-Cetate sunt: Biserica Penticostală, Biserica Reformată
şi Biserica Romano-Catolică, cele din Cisteiu de Mureş sunt Biserica de lemn ”Sf. Arhangheli
Mihail și Gavriil” şi Biserica Reformată, iar din Micoşlaca amintim Biserica Ortodoxă şi
Oficiu Parohial.
În ceea ce priveşte infrastructura de agrement şi sportivă, în oraşul Ocna Mureş există parcul
oraşului (Str. Mihai Eminescu, 1,37 ha), patru terenuri de joacă pe străzile: Aleea
Independenţei (0,15 ha), Str. 1 Mai (0,06 ha), Str. Mălinului (0,09 ha), Str. Vladimirescu (0,09
ha),  Stadionul Soda şi baza sportivă a stadionului, modernizată în anul 2016, sala de sport a
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Şcolii Generale „Lucian Blaga”, Baza sportivă şi de agrement a Hotelului Europa. În Uioara
de Jos este un teren de fotbal de 1,00 ha. În Uioara de Sus este un parc de joacă şi un teren
sintetic de fotbal ce reprezintă un etalon pentru oraşul Ocna Mureş, fiind realizate la standarde
europene.
În Războieni-Cetate se află un stadion.
Dintre personalitățile de cultură din orașul Ocna Mureș25, cei mai mulți sunt profesori
universitari și cercetători: Muşata-Dacia Binţinţan, Maria Dipşe (Marcu), Gligor Gruiţă,
Mihail Hărdău, Attila Hegedüs, Ossi Horovitz, Gheorghe Iuliu Moga, Ştefan Rusu, Romul
Vancea, dar și conferențiari universitari și cercetători: Vasile Mircea Cristea, Tiberiu Frenţiu,
Nicolae Vasile Onac, Gheorghe Emil Oneţ, Ovidiu Horea Oprea, Gheorghe Pârlea și Mircea
Aurel Ciugudean (profesor universitar, scriitor și compozitor), Petre Mircea Cenuşă
(conferențiar universitar și analist literar) și Emil Suciu (cercetător lingvist, colonel și atașat
militar). Alți scriitori, jurnaliști, publiciști și critici literari sunt: Ion Arieşanu, Ioan Cherecheş,
Ioan Hanca, Ion Sângerean. De asemenea, conferențiari universitari, arheologi și muzeografi
sunt Vasile Alexandru Moga și Tiberiu Ioan Tecar. Din domeniul artei menționăm: Cosmin
Cociş (artist plastic), Bazil Gruia (poet, publicist și avocat), Horea Herţeg (poet și pictor), Ana
Şoit (poet), Iuliu Moga (pictor, teolog și profesor). Din domeniul ingineriei amintim: Teodor
Marian (inginer agricol și scriitor), Florin Mârza și Liviu Stoica Tit (inginer și manager),
Rusu Mihai (inginer proiectant).

I.4.1.7. Fondul de locuințe
Conform datelor de la Recensământul din 2011, în orașul Ocna Mureș și localitățile
componente au fost 5741 locuințe, cu -0,7% mai puține față de Recensământul din 2002
(5780 locuințe) și cu +4,8% mai multe față de Recensământul din 1992 (5477 locuințe).
Ultimele date puse la dispoziţie de INS arată că în anul 2015 existau un număr de 5915
locuinţe, ceea ce înseamnă o creştere considerabilă faţă de datele recensămintelor din anii
2011, respectiv 2002, şi un maxim istoric al ultimilor 15 ani. În anul 2011, o proporție de
95,2 % din locuințe au fost în proprietate majoritar privată, iar în anul 2015 proporţia era de
98,33 %.
Analizând evoluția numărului total de locuințe existente pe o perioadă mai mare de un
deceniu, observăm că au existat patru etape: o creștere accentuată în perioada 2002-2004
(+0,6%), o creștere foarte lentă în perioada 2004-2007 (+0,2%), din nou o creștere
accentuată în perioada 2007-2010 (+1,1%) și o scădere lentă şi uşoară în perioada 2010-
2013 (-0,1%). Anii 2014 – 2015 aduc o nouă creştere accentuată faţă de anul 2011 şi o
creştere uşoară faţă de anul 2013 (2013 – 5901 locuinţe, iar în 2015 – 5915 locuinţe). Cel
mai mare număr de locuințe existente s-a înregistrat în 2015, de 5915 locuințe (acestea fiind
ultimele date puse la dispoziţie de INS), iar cele mai mici valori în 2002, de 5791 locuințe,
respectiv 2011 – 5741 locuinţe. În anul 2015 erau la nivelul orașului Ocna Mureș și
localitățile aparținătoare un număr total de 5915 locuințe existente, cu 1,47 % mai multe
față de în urmă cu mai bine de un deceniu (5828 locuinței în 2004). Din totalul locuințelor
existente în 2013, o pondere de 98,3% erau locuințe majoritar private (5802 locuințe), iar în
anul 2015, cel mai recent pentru care INS oferă în prezent date statistice, ponderea era de
98,33% (5816 locuinţe private). În urmă cu 6 ani erau 96,0% locuințe private (5667 locuințe
în 2009) (cf INS – Baza Tempo Online – matricea LOC101B - Locuinţe existente la sfârşitul
anului pe forme de proprietate, judeţe şi localităţi).

25 Mircea Aurel Ciugudean, Nicolae Adrian Dobra (2013), ”Biografii din Ocna Mureș), Volumul I,
http://www.ocnamuresonline.ro/ocnamureseni.pdf
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Figură 16 Evoluția numărului de locuințe existente la nivelul orașului Ocna Mureș în perioada 2002-2015

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localităţii 2002-2015

Indicatori importanți care pot oferi la rândul lor informații cu privire la nivelul de trai în
rândul populației sunt: suprafața locuibilă (atât per locuință cât și per persoană), numărul
mediu de persoane per locuință și gradul de dotare a locuințelor.
În perioada 2002-2015, suprafața locuibilă/persoană a crescut continuu la nivelul orașului
Ocna Mureș de la 14 m2/persoană în 2002 la 15  m2/persoană în 2009, ajungând la 17
m2/persoană în 2013 şi la 17,48 m2/persoană în 2015, după ultimele date oferite de INS.
O creștere similară s-a înregistrat și în ce privește suprafața locuibilă/locuință, de la 37
m2/persoană în 2002 , la 38 m2/persoană în 2010, ajungând la 43 m2/persoană în 2013 şi la
43,28% în 2015. (cf INS – Baza Tempo Online – matricea LOC103B - Suprafaţa locuibilă
existentă la sfârşitul anului pe forme de proprietate, judeţe si localităţi).
În ce privește numărul mediu de persoane/locuință, acesta a fost de 2,7 în perioada 2002-
2005, scăzând la 2,6 în perioada 2006-2009 și la 2,5 în perioada 2010-2012, crescând la 2,6
în 2012 și din nou scăzând la 2,5 în 2013.
În ceea ce privește gradul de dotare a locuințelor la nivelul orașului Ocna Mureș
comparativ cu mediul urban din județul Alba, există câteva diferențe destul de evidente dacă
analizăm datele statistice de la Recensământul din 2011. Cea mai mare diferență s-a observat
în cazul locuințelor care au beneficiat de încălzire centrală de la sistemul de termoficare
(37,1% în Ocna Mureș comparativ cu 63,1% la nivelul mediului urban) și a celor cu baie în
locuință (71% în Ocna Mureș comparativ cu 84,5% la nivelul mediului urban). Cea mai
mare pondere a locuințelor din Ocna Mureș, 97,6%, au instalație de energie electrică, iar
91,4% au bucătărie în locuință.
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Figură 17 Ponderea locuințelor convenționale după dotarea cu instalații și dependințe la nivelul orașului Ocna Mureș
și a mediului urban din județul Alba la Recensământul din 2011

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2011

În funcție de anul construirii clădirilor de locuit26, se poate observa că un sfert dintre acestea,
25,3% au fost construite între 1945-1960 (937 clădiri de locuit), urmat cu o cincime, 20,4%,
de cele construite în 1961-1970 (757 clădiri de locuit). Cele mai puține clădiri de locuit au
fost construite în anul 2000 și mai târziu, ponderea acestora fiind de doar 1,2% (42 de clădiri
de locuit).

Figură 18 Pondere clădirilor de locuit după anul construirii la nivelul orașului Ocna Mureș la Recensământul din 2002

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2002

26 În categoria clădirilor de locuit intră atât blocurile cât şi casele particulare.
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Considerăm relevantă menționarea câtorva date statistice la nivelul Uniunii Europene și
identificarea locului pe care România îl ocupă în ce privește calitatea și accesibilitatea
locuințelor. 27

În 2015, la nivelul Uniunii Europene, aproape jumătate din populație, 42%, a trăit în
apartamente, peste 57,4%, în case, și o cincime, 24,0%, în case semi-detașate. Ponderea
persoanelor care locuiesc în apartamente a fost cea mai mare în Spania (65,9%), Letonia
(65,1%) şi Estonia (62,6%). Ponderea persoanelor care trăiesc în case a atins apogeul în
Irlanda (92,5%), Regatul Unit (84,4%), în Croația (81,3%), Belgia (77,3%), și România
(aprox 61%).
Unul dintre aspectele fundamentale luate în considerare în evaluarea calității locuințelor este
disponibilitatea unui spațiu suficient, acesta fiind cel mai bine pus în evidență de indicatorul
ratei de supraaglomerare28. În 2015 (acesta fiind ultimul an pentru care s-au procesat până
acum informaţiile), la nivelul Uniunii Europene rata medie de supraaglomerare a fost de
16,7%. Tot în 2012, cele mai mari rate de supraaglomerare au fost observate în România
(49,7%), Polonia (46,3%), Croaţia, Bulgaria, Letonia şi Ungaria (toate puţin peste 41%), la
popul opus fiind Olanda (3,3% ), Belgia (1,6%) şi Cipru (1,4%),. Un alt indicator relevant
care oferă informații cu privire la calitatea locuințelor este rata de deprivare severă a
condițiilor de  locuire29. În  anul 2015 (pentru care site-ul Eurostat oferă ultimele date), media
la nivelul Uniunii Europene privind rata de deprivare severă a condițiilor de locuire,
evidențiată prin ponderea populației afectate de condiții neadecvate de locuire a fost de 4,9%,
mai mică față de cea a anului 2012 – 5,1% (5,5% în 2011). La nivel de țară, cea mai mare
pondere, peste o cincime din populația afectată, a fost în Romania (19,8 % comparativ cu un
sfert, 25,9%, în 2011) urmată de Ungaria și Letonia (cu 15,5 % fiecare). Rata de deprivare
severă a condițiilor de locuire cu valori sub 1% s-a înregistrat în Olanda, Finlanda, Belgia și
Irlanda.
În ce privește accesibilitatea locuințelor , în anul 2015, 11,3% din populația Uniunii
Europene trăia în gospodării care au cheltuit mai mult de 40% din venitul lor disponibil pentru
locuință. În Grecia, Danemarca, Germania, România, Bulgaria, Olanda și Spania, rata
suprasolicitării a  costurilor pentru locuințe a depășit 14,0%, la polul opus cele mai mici rate
fiind  raportate de Cipru (3,9%) și Malta (1,1%).

27 Toți indicatorii și datele statistice aferente au fost  folosite de pe website-ul oficial EUROSTAT, secțiunea
”Housing conditions” (Condiții de locuire),
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_conditions
28 Rata de supraaglomerare descrie ponderea populației care locuiește în locuințe supraaglomerate, definite prin
numărul de camere de care dispune, prin mărimea locuinței, precum și prin vârstele și situația familială a
membrilor acesteia.
29 Rata de deprivare severă a condițiilor de locuire este de definită de ponderea populației unei locuințe care
este considerată ca fiind supraaglomerată și care prezintă în același timp cel puțin unul din criteriile de deprivare
a locuinței. Deprivarea la nivel de locuință are la bază criterii privind facilități sărace de locuire și se calculează
având în vedere acele locuințe care fie: au  un acoperiș care permite infiltrații, nu au nicio baie sau duș, nu au
toaletă în interior sau este o locuință considerată prea întunecată. Sursa: EUROSTAT
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I.4.2. Aspecte privind gradul de dezvoltare și de extindere a infrastructurii
Orașului Ocna Mureș
Tabel 7 Obiectivele de investiții cu finanțare integrală de la bugetul local în orașul Ocna Mureș în perioada 2012-2015

Infrastructura și
serviciile aferente Obiectivele de investiții

Infrastructura de
învățământ

 Reabilitare termică, modernizare clădiri, lucrări de reparații la
instalația electrică, înlocuire tâmplărie la Școala Generală
„Lucian Blaga” din Ocna Mureș

 Reabilitare termică Grădinița Nr. 2 din Ocna Mureș

 Achiziție și montare centrală termică Școala generală cu
clasele V-VIII din Războieni

 Reabilitare clădire Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 din
Ocna Mureș

 Amenajare laborator informatică și montare paratrăsnet clădire
Liceul Teoretic ”Petru Maior” din Ocna Mureș

 Reparație capitală la Grădinița cu program normal Nr. 2 din
Ocna Mureș

 Sistem fotovoltaic la Liceul Tehnologic din Ocna Mureș

Infrastructura
de sănătate

 Modernizare sistem termic la Policlinica orașului
Ocna Mureș

 Modernizare clădire spital și policlinică din orașul
Ocna Mureș

 Amenajare centru de permanență în orașul Ocna
Mureș

 Lucrări de separare instalație energie electrică la
spital și policlinică din orașul Ocna Mureș, precum
și contorizare cabinete individuale din policlinică

 Amenajare Centru Multifuncțional Spital din Ocna
Mureș

 Proiectare de specialitate:
o Proiect tehnic execuție Centru

Multifuncțional Spital din Ocna Mureș
o Studii de prefezabilitate și fezabilitate pentru

construirea bazei de tratament

Infrastructura
de transport

 Reabilitate (reparație capitală) pod rutier peste râul
Mureș

 Lucrări de modernizare pentru străzile: Cuza Vodă,
Mihail Kogălniceanu, Ecaterina Varga, Ștefan cel
Mare, Colonia Monchim, Vasile Lucaci, Ion
Creangă, Vasile Alecsandri, Tudor Vladimirescu,
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Infrastructura și
serviciile aferente Obiectivele de investiții

Ion Rațiu, Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, 1 Mai,
Brazilor, 9 Mai, Avram Iancu, Memorandumului,
Mihai Viteazul, Stefan O. Iosif, Vadului, Râului,
Digului,

 Modernizare Cartier Soda, Cartier Blocuri Uioara de
Sus din orașul Ocna Mureș

 Amenajare de teren în zona intersecției Str. M.
Eminescu cu N. Iorga - porțiunea afectată de
scufundarea de teren din 22.12.2010. Reconstrucția
ecologică prin aducerea la forma inițială a terenului,
conform HG.1376/2010

 Achiziție tractor rutier

 Lucrări de montare balustradă pe Strada Lunga

 Supraînălțare balustrade la podul peste râul Mureș

 Achiziții stații de autobuz

 Proiectare de specialitate:
o Executare expertiză tehnică și proiect de

modernizare pentru pod rutier peste râul
Mureș

o Proiecte de modernizare străzi: Cuza Vodă,
Mihail Kogălniceanu, Ecaterina Varga,
Ștefan cel Mare, Colonia Monchim, Vasile
Lucaci, Ion Creangă, Vasile Alecsandri,
Tudor Vladimirescu, Ion Rațiu, Mihai
Eminescu, Nicoale Iorga, Brazilor, 1 Mai, 9
Mai, Avram Iancu, Memorandumului, Mihai
Viteazul, Stefan O. Iosif, Vadului, Râului,
Digului din orașul Ocna Mureș

o Proiect de modernizare Cartier Soda, Cartier
Blocuri Uioara de Sus

o Expertiză topografică drum de ocolire
o Proiect reabilitare intersecție str. Mihai

Eminescu cu Str. Nicolae Iorga (zona
surpată)

o Proiect modernizare Carter Blocuri Uioara
de Sus

Infrastructura
tehnico-
edilitară

 Modernizare rețele de apă Cartier Uioara de Sus -
St. Salcâmilor, Str. Blocurilor, Aleea Independenței,
Str. Lunga  (1500 m)
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Infrastructura și
serviciile aferente Obiectivele de investiții

 Modernizare rețele de apă străzile: Brazilor, 1 Mai
Stefan Augustin, Axente Sever

 Lucrări de racordare la rețeaua de apă Cisteiu

 Lucrări de branșamente alimentare cu apă Războieni

 Extindere rețea electrică Str. Ciocârliei

 Lucrări branșamente rețea energie, gaz metan, apă,
canalizare în Micoşlaca şi Cisteiu de Mureş

Infrastructura
culturală,
sportivă și de
agrement

 Modernizare parc oraș Ocna Mureș

 Modernizare Cămin Cultural Războieni

 Achiziție teren de fotbal

 Amenajare parc strada 9 Mai

 Proiectare de specialitate:
o Proiectare modernizare parc oraș Ocna

Mureș
o Proiectare modernizare Cămin Cultural

Războieni
o Proiectare parc strada 9 Mai

Locuințe
 Lucrări de cadastru imobiliar

 Construcție bloc pentru locuințe sociale

 Bloc social

Servicii și
dezvoltare
publică

 Proiectare și elaborare documentații de specialitate
o PAT, PAG ale orașului Ocna Mureș
o Elaborare de studii hidrogeotehnice în vederea

întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru
refacerea zonei afectate de surparea de teren din
22.12.2010, conform HG.1376/2010

o Sistem de supraveghere wireless cu minim 12
camere de luat vederi

o Întocmirea Studiului de fezabilitate pentru
refacerea zonei afectate de surparea de teren din
22.12.2010, conform HG.1376/2010

o Executarea de investigații geoelectirce prin
metoda E.R.T în vederea întocmirii Studiului de
fezabilitate pentru  refacerea zonei afectate de
surparea de teren din 22.12.2010, conform
HG.1376/2010
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Infrastructura și
serviciile aferente Obiectivele de investiții

o Instituire Sistem de urmărire și monitorizare
topografică a zonei: Intersecția str. Mihai
Eminescu cu Nicolae Iorga - porțiunea afectată
de scufundarea de teren din 22.12.2010,
conform HG.1376/2010

o Executare studii de dezvoltare infrastructură
turistică

o Strategie de dezvoltare și planul integrat de
dezvoltare a orașului Ocna Mureș

o Studii de fezabilitate și cerere de finanțare prin
FRDS

o Studiu de fezabilitate pentru energia verde, parc
fotovoltaic și iluminat public cu leduri

 Achiziție autoturism Serviciul Poliție Locală

 Achiziție echipament măturat stradal

 Modernizare Piața Agroalimentară în orașul Ocna
Mureș

 Achiziție tractoraș de tuns iarba

I.4.3. Necesități de extindere, dezvoltare sau modernizare a infrastructurii și
serviciilor aferente la nivelul orașului Ocna Mureș. Probleme, disfuncționalități și
condiții restrictive în procesul de dezvoltare

I.4.3.1. Infrastructura de transport, accesibilitate și circulație

 Calea ferată industrială şi podul de fier neutilizat din oraşul Ocna Mureş

 În oraşul Ocna Mureş, localităţile componente (Uioara de Jos şi Uioara de Sus) şi
localităţile aparţinătoare (Cisteiu de Mureş, Micoşlaca şi Războieni-Cetate):

o Transport în comun deficitar
o Număr insuficient de parcări publice, ceea ce conduce la restrângerea

carosabilului sau a spațului de circulație pentru pietoni
o Existența de zone conflictuale între autovehicule, pietoni și bicicliști
o Rețea stradală nemodernizată, fără trotuare, fără sistem de colectare a apelor

pluviale
o Lipsa zonei de siguranță/protecție de-a lungul DJ sau DC

 Lipsa zonei de siguranță/protecție de-a lungul căii ferate din Războieni-Cetate

 Propunere drum ocolitor în oraşul Ocna Mureş (pentru traficul greu)

 Accesibilitate/ legături slabe dintre oraşul Ocna Mureş şi localitățile din proximitate.
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 Lipsa transportului în comun pentru persoanele care doresc să parcurgă distanţă între
Ocna Mureş şi localităţile învecinate

 Circulație congestionată de traficul greu/de tranzit pe DJ prin oraşul Ocna Mureş
Echiparea tehnico edilitară

 Refacerea şi modernizarea sistemului de colectare a apelor pluviale din orașul Ocna
Mureș, în special a canalelor de gardă

 Existența de gospodării izolate, fără rețele tehnico-edilitare în orașul Ocna Mureș

 Nevalorificarea energiilor regenerabile în orașul Ocna Mureș

 Risc social - locuințe insalubre în cartierele de romi în orașul Ocna Mureș

I.4.3.2. Infrastructura de sănătate
 Necesitatea redeschiderii spitalului

 Necesitatea redeschiderii spitalului de recuperare

 Necesitatea reconstruirii bazei de tratament

 Personal medical insuficient
Redeschiderea spitalului este o nevoie stringentă din punct de vedere al calității și cantității
serviciilor medicale din Ocna Mureș și comunele învecinate. În prezent, peste 30.000 de
locuitori sunt nevoiți să se deplaseze până în Aiud pentru servicii medicale. De asemenea,
redeschiderea spitalului poate rezolva și problema personalului medical cu studii superioare și
medii care locuiește în Ocna Mureș și în prezent face naveta la Aiud, Cluj, Turda, Câmpia
Turzii, Sebeș etc. Amânarea redeschiderii spitalului ar putea avea consecințe și din punct de
vedere al personalului medical calificat, care în timp va prefera să se reprofileze sau să
părăsească orașul ocna Mureș.
Reconstruirea bazei de tratament este o necesitate mai ales din punct de vedere economic,
nu prin profiluri directe, ci prin dezvoltarea economiilor conexe truismului balnear: cazare,
alimentație publică, servicii medicale și de agrement etc. Toate acestea dezvoltându-se, vor
constrânge realinierea învățământului la nevoile privind cererea de pe piața muncii, cum ar fi
de pildă: cadre medicale în domeniul balnear, lucrători în comerț calificați etc. Astfel, prin
reconstruirea bazei de tratament turismul balenar are un potențial foarte mare de dezvoltare,
oferind servicii și facilități de îmbinare a serviciilor medicale cu cele de agrement (fitness,
relaxare, refacere, recuperare, terapie prin mișcare,etc.). Consiliul Județean Alba și Primăria
Ocna Mureș vor investi peste 8,4 milioane de euro în refacerea stațiunii balneo-climaterice de
la Ocna Mureș, ce va avea spații cu destinații multiple: bază de agrement, sală de fitness,
restaurant, birouri, săli de tratament terapeutice, recuperare medicală, înfrumusețare și
sănătate, magazin de echipamente și produse balneare și cosmetice, piscine, locuri de joacă
pentru copii și altele, ceea ce îi oferă o complexitate deosebită. Baza de tratament va cuprinde
spaţii cu diferite funcţiuni, cum sunt:

 centrul de sănătate, cu vocaţii multidisciplinare, pentru aplicarea unor cure de sănătate;

 centrul de recuperare, cu vocaţii medico-sanitare, pentru aplicarea unor cure
profilactice secundare, terapeutice și de recuperare medicală;

 centrul de wellness, înfrumuseţare;
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 centrul de primire, divertisment și cultural, sinergic cu activităţi de recepţie, relaxare,
bar/restaurant, magazine, inclusiv cu produse balneare și cosmetice;

 bază proprie de cură balneară cu: săli de tratament; piscine de tratament, săli de
consultaţii medicale și masaj etc.

 spaţii pentru practicarea de activităţi sportive: piscină, saună, săli de gimnastică, bar
etc;

 spatii tehnice aferente construcţiei, cum sunt: o centrală termică; o centrală de
ventilare-condiţionare; o grup electrogen; o centrală telefonică; o gospodărie de apă;
depozite

 Spaţii de circulaţii, ce cuprind:
o spaţii de primire: recepţia; holuri; încăperi pentru aşteptare, corespondenţă;
o circulaţiile orizontale şi/sau verticale: coridoare; holuri; scări; ascensoare.

 Spaţii de alimentaţie publică, ce cuprind:
o sala de restaurant şi anexele lor, de asemenea şi două terase exterioare pentru

servirea mesei în anotimpul cald;
o bar de zi, bufet, cafenea etc.

 Spatii comerţ şi servicii, ce cuprind:
o magazine;
o spaţii pentru diferite utilităţi: agenţii de voiaj; păstrare obiecte etc.

I.4.3.3. Infrastructura socială
 Transformarea centralei termice din cartierul de romi într-un centru multifuncțional de

asistență socială

 Asigurarea de servicii și suport educațional persoanelor cu nevoi sociale, în mod
special pentru populația de etnie romă

 Diversificarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități

 Dezvoltarea unui centru afterschool pentru copii cu nevoi sociale

 Extinderea Unității medico-sociale ca o componentă a sistemului de asistență medicală
și socială pentru persoanele cu probleme medicale și sociale

 Reabilitarea locuințelor sociale aflate în gestiunea Primăriei Orașului Ocna Mureș și
distribuirea celor disponibile în sistem de închiriere persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile

 Reabilitarea fostului cămin „Sfântul Nicolae” aflat în vecinătatea Liceului Tehnologic
de Chimie Industrială în sistem de locuințe sociale

 Susținerea în continuare de către primărie a activității așezămintelor sociale „Sf.
Ciprian” și „Sf. Serafim de Sarov” în activitatea de zi și cea de centru permanent
pentru copii și persoane vârstnice
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 Accesarea în continuare de programe de integrare socială a categoriilor defavorizate
(persoane de etnie romă, femei, persoane vârstnice etc.) și de participare a acestora la
viața economică a orașului

I.4.3.4. Infrastructura de învățământ
 Dezvoltarea de noi profile la Liceul Tehnologic de Chimie Industrială și Liceul „Petru

Maior” în domeniile care se dezvoltă sau se vor dezvolta în viitor (construcții, auto,
asistență medicală balneară, industrie ușoară)

 Extinderea bazei materiale pentru a răspunde cerințelor de modificare a profilelor de
studiu la Liceul Tehnologic de Chimie Industrială și Liceul „Petru Maior”

 Corelarea ofertei educaționale cu cererea de pe piața muncii. Majoritatea informațiilor
care se studiază la profilele Liceului Tehnologic de Chimie Industrială și la Liceul
„Petru Maior”sunt fie prea îndepărtate de realitatea economică, fie prea învechite. Este
necesar regândirea sistemului de învățământ. De pildă, ar fi de interes și un sistem de
învățământ sau calificări de tip agricol, necesar mai ales celor din mediul rural,
întrucât există potențial ridicat în domeniile agricol și zootehnic.

I.4.3.5. Infrastructura culturală, de agrement și sportivă
O componentă esențială a viziunii pentru oraș este valorizarea și revigorarea, prin investiții
adecvate, a tradiției sportive în Ocna Mureș. Orașul a beneficiat de primul stadion cu nocturnă
din România, iar activități precum fotbalul, voleiul sau handbalul au fost și rămân piloni ai
domeniului de tineret în oraș. În anul 1936 se desfășura la Ocna Mureș primul meci de fotbal
„în nocturnă” din România. Echipa “Soda” era un important rezervor de jucători pentru
echipa națională de fotbal. Din păcate, la ora actuală arena și-a pierdut strălucirea ca urmare a
lipsei fondurilor și a mentenanței. Timp de mulți ani, Ocna Mureș a fost denumită „orașul
voleiului”, ca urmare a faptului că orașul a fost o pepinieră pentru mulți voleibaliști valoroși,
care au jucat în lotul național sau în echipe din străinătate. Jocul de volei a început să fie
practicat în mod organizat în Ocna Mureş odată cu deschiderea Uzinelor Chimice Solvay; pe
locul unde sunt acum lacurile formate în urma inundării minelor de sare, cu preponderenţă în
perioada interbelică, între anii 1920-1937, existau mai multe terenuri de sport unde muncitorii
uzinei jucau volei, tenis şi fotbal. După al Doilea Război Mondial, s-a continuat practicarea
jocului de volei. Între anii 1970-1975 se formează la Liceul Teoretic din Ocna Mureş prima
echipă de volei, în aceeași perioadă prinzând contur ideea voleiului de performanță în oraș.
Timp de 25 de ani, orașul a fost o pepinieră pentru voleiul masculin de performanță la nivel
național. Voleibalistii formaţi aici au evoluat la formaţii cu renume din Divizia A şi B de volei
şi au obţinut rezultate notabile pe plan natţonal (titluri naţionale şi Cupe ale României) şi
international, cu echipa naţională (Campionate Universitare şi Campionate Balcanice) şi
echipele de club (Cupe Europene). Tradiția voleibalistică a avut de suferit după 1990 din
cauza lipsei de fonduri, însă acest lucru este pe cale să se schimbe: din anul 2008 s-a format
echipa de veterani „Old Boys Ocna Mureș”, iar începând cu anul 2013, CS Ocna Mureș a fost
și este prezent în campionatele naționale cu mai multe echipe la nivel de juniori . Echipele de
fotbal și handbal au fost și ele reinființate, peste 150 de copii fiind legitimati în prezent la
clubul sportiv Ocna Mureș.

Profilul de stațiune balneară al orașului poate fi completat la modul fericit de potențialul
profil de stațiune de agrement. Se dorește și este posibilă conturarea unui model de
transformare a unei localități în declin și aparent fără șanse reale de creștere, într-o
stațiune turistică balneară, bazată pe o resursă curativă (sarea) și o serie de activități de
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agrement bazate pe mișcare, care să completeze gama de motive pentru a face din
acest loc o destinație turistică demnă de luat în calcul, nu doar de către populația din
România, dar și de către publicul internațional. Prezența în oraș a Băilor Sărate și a
unor activități/baze de agrement, poate constitui un pachet turistic atractiv pentru
turiștii atât din România, cât și pentru din alte țări. Noile Băi Sărate pot deveni un nou
catalizator și un punct de plecare îm dezvoltarea orașului. Locația aleasă pentru
amplasarea noilor Băi Sărate se situează în spatele hotelului Europa. In jurul acestor
băi sărate merită dezvoltata o serie de alte proiecte de agrement.

Unul dintre obiectivele strategice pentru dezvoltarea orașului Ocna Mureș este oferirea de
servicii publice de sănătate, sociale, educaționale, culturale și sportive de calitate,
eficiente și adaptate nevoilor rezidenților localității. Din această perspectivă, luând în
considerare potențialul local și situația prezentă, se conturează mai multe posibilități
de activități de agrement în oraș și în imediata sa proximitate:

1. Pe locul fostului centru al orașului au avut loc surpări ale unor galerii ale minelor de
sare, ce ulterior au fost umplute cu apă, pentru a evita continuarea eroziunii și surpării
solului. Surpările de teren care au dus la formarea lacurilor antroposalinifere au astăzi
un aspect dezolant.  O imensă zonă din mijlocul orașului este închisă. Astăzi sunt niște
bălți imense, câteva schele metalice, ce au fost cândva sonde, înconjurate de ruine și
vegetație sălbatică.

Aceste suprafețe de apă ar putea deveni o mică „bijuterie”, frumos  înscrisă în peisagistica
locului, printr-o amenajare ca lac de agrement, înconjurat de alei și pontoane,  sălcii și
tei,  locuri de joacă,  zone florale, zone de nisip pentru jocuri, cafenele și terase
deschise din lemn. Priveliștea va fi una frumoasă, verde și atractivă pentru localnici și
vizitatori.

Activitati de agrement posibile:

- Bărci și hidrobiciclete pot defila pe lacul cel mai întins

- Alei pentru plimbare și pentru biciclete de jur împrejurul lacului mare

- Cafenele și terase pot aștepta clienții veniți la plimbare și relaxare

- Loc de joacă  pe nisip pentru copii, teren pentru pétanque

2. Râul  Mureș  este cel mai vechi străjer curgător al orașului.  Albia lui este generoasă,
cu porțiuni line și foarte line, permițând astfel amanajarea unui sector favorabil
sporturilor cu vâsle.

Activitate de agrement posibilă: sector de caiac-canoe pe râul Mureș

3. Malul stâng al Muresului găzduiește o groapă de nispi, care este de fapt inceputul
amenajării unui teren de volei pe nisip. Ocna Mureș fiind un oraș cu o lungă tradiție
voleibalistică, în perspectivă terenul poate servi ca bază de pregatire fizică dar și
agrement pentru localnicii și turiștii dornici de mișcare pe nisip.

Activitate de agrement posibilă: volei pe nisip (beach-volleyball)
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4. Liceul din vecinănatea stadionului, fost liceu de chimie, poate fi reorientat în acord cu
noile realități și este perfect pentru a deveni un liceu cu profil sportiv. Primii pași în
revigorarea tradiției sportive a orașului au fost deja făcuți : reînființarea unor echipe de
volei, fotbal și handbal, precum și înscrierea de copii la clubul sportiv Ocna Mures.

5. Amenajarea unui complex sportiv pe o baza deja existentă, ce se întinde pe o suprafață
de 5ha:

reamenajarea stadionului (gazon, tribună, nocturnă)

bazin/strand

patinoar

liceu + cămin

Complexul poate fi destinat în principal sporturilor de echipă (volei, baschet, handbal,
volei pe nisip și fotbal), dar și sporturilor individuale (tenis, atletism). Activitățile de
agreement posibile pe acest complex ar fi: tabere de vară unde echipele de sportivi să
vină în cantonament, ștrad vara, patinoar în sezonul rece.

6. Dealul Banța, un deal împădurit ce străjuiește orașul în partea de sud-est, oferă o pădure
care era întrecut  amenajată  ca spațiu de plimbare și relaxare,  cu alei și bănci de
odihnă.  Astăzi pădurea este neîngrijită, păstrându-și totuși potențialul de agrement
pentru iubitorii de mișcare în aer liber. Ea poate fi transformată  în parc de aventură,
după modelul altor parcuri de profil din străinătate dar și din țară (Parcul de Aventură
Dynamis de la Alba Iulia : https://ziarulunirea.ro/foto-s-a-deschis-parcul-de-aventura-
din-alba-iulia-pentru-iubitorii-de-sport-si-adrenalina-veverita-dina-mascota-parcului-
program-321393/ sau Arsenal Park de la Orăștie : https://arsenalpark.ro/).

Activitate de agrement posibilă: Parc de aventuri în pădure

7. Configurația  dealului  Banța și  a  zonei  împădurite  permite de asemenea  amanajarea
unei piste în circuit închis,  la liziera pădurii,  cu trei variante de traseu:

Varianta lungă:  ~6 km

Varianta medie: ~4 km

Varianta scurtă: ~2 km

Activitate de agrement posibilă: traseu mountain bike și forest running

8. În ultimii ani, golful a căpătat o importanță din ce în ce mai mare și în România. In
regiune există un club de golf deschis recent, cel mai modern din România, în
localitatea Teleac în apropiere de Alba Iulia ; există de asemenea un teren în
localitatea Pianu de Sus din județul Alba, precum și în localitatea Sânpaul din
apropierea orașului Cluj Napoca. Și în Ocna Mureș un asemenea teren de golf (cu
driving range și 9 găuri) ar fi oportun. Există  un teren, în proprietatea Primăriei, în
prezent nefolosit, care s-ar putea amenaja în acest scop. Un prim pas important și
salutar este acela că,  în cadrul facultăților de educație fizică și sport au apărut cursuri
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și activități practice legate de golf. Astfel, se vor forma, într-un viitor apropiat,
instructori capabili să ducă la răspândirea acestui sport în România, dar și la atragerea
de turiști străini.

Activitate de agrement posibilă: golf

9.Prin specificul său de stațiune balneară,  Ocna Mureș  va deveni un punct de atracție
pentru familii.  Prin urmare, o pârtie  special amenajată  pentru sanie este o idee bună
pentru sezonul rece.

Activitate de agrement posibilă: săniuș.



64

I.4.3.6. Fondul de locuințe
 O atenție deosebită ar trebui acordată esteticii urbane, pentru că aceasta creează o

primă impresie

 Necesitatea reabilitării termice a locuinţelor

 Necesitatea refacerii faţadelor şi anvelopare
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 Identificarea unor măsuri pentru casele nelocuite care sunt într-o avansată stare de
degradare

 Necesitatea transformării căminului nelocuit de lângă Liceul Tehnologic de Chimie
Industrială în locuinţe sociale

I.4.4. Analiza SWOT a infrastructurii și a serviciilor aferente în orașul Ocna
Mureș

Puncte tari
- Orașul Ocna Mureș este trei drumuri

județene și 3 drumuri comunale care
asigură legătura dintre localitățile
componente și aparținătoare

- Reabilitarea recentă a podului peste
râul Mureș

- Prezența gării Războieni în
proximitate

- Creșterea cu 10% a lungimii totale a
străzilor modernizate (28 km în anul
2015 față de 23 km în anul 2002)

- Creșterea cu 42,65% a lungimii
simple a rețelei de distribuție a apei
potabile (76,9 km în anul 2015 față de
44,1 km în anul 2004)

- Creșterea cu 66,7% a lungimii simple
a rețelei de canalizare (20 km în
perioada 2008-2015 față de 12 km în
anul 2002)

- Lungimea simplă a conductelor de
distribuție a gazelor naturale a atins în
anul 2015 maximul ultimului deceniu

- Creșterea numerică a personalului
medical din sectorul privat
compensează evoluția opusă din
sectorul public

- Existența unui număr relativ ridicat de
furnizori de servicii sociale

- Facilitățile Unității Medico-Sociale
Ocna Mureș (fostul spital) au fost
redimensionate, refăcute sau
reabilitate în ultimii 3 ani din fonduri
publice și private

- Sistem de învățământ care se
încadrează în standardele județene și

Puncte slabe
- Orașul Ocna Mureș nu este traversat

de niciun un drum național sau
european

- Existența unui număr mare de străzi și
drumuri neasfaltate (pietruite sau de
pământ)

- Tendința de scădere a cantității de
gaze naturale distribuite
consumatorilor totali și de uz casnic

- Persoanele care au asigurare de
sănătate sunt nevoite să parcurgă
distanțe foarte mari pentru a beneficia
de servicii medicale de specialitate, în
contextul desființării Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș

- Scăderea numerică drastică a
personalului medical din sectorul
public, chiar dacă este compensată
prin evoluția opusă din sectorul privat,
presupune costuri incomparabil mai
mari pentru pacienți și limitează
accesul la serviciile de sănătate

- Liceul Tehnologic de Chimie
Industrială are printre cele mai slabe
rezultate la nivel județean

- Tendința generală de scădere a
populației școlare și a personalului
didactic în ultimul deceniu

- Gradul de dotare a locuințelor mai
scăzut față de mediul urban din județ
(37,1% locuințe care au beneficiat de
încălzire centrală de la sistemul de
termoficare în Ocna Mureș,
comparativ cu 63,1% la nivelul
mediului urban; cu baie în locuință
(71% locuințe cu baie în interior în
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naționale
- Poziționare bună a Liceului Teoretic

„Petru Groza” la nivel județean
- Prezența unei case de cultură, a unei

biblioteci orășenești și al unui club al
elevilor în orașul Ocna Mureș, iar în
comunele și satele înconjurătoare – a
câte unui cămin cultural

- Creștere considerabilă a fondului de
locuințe (maxim istoric al ultimilor 15
ani în anul 2015)

- Creșterea proporției locuințelor care
se află în proprietate privată, cu 3% în
anul 2015 față de anul 2011

- Creșterea continuă a suprafeței
locuibile/ persoană și a suprafeței
locuibile/ locuință

-

Ocna Mureș, comparativ cu 84,5% la
nivelul mediului urban)

- Cale ferată industrială şi podul de fier
neutilizat

- Transport în comun deficitar
- Număr insuficient de parcări publice
- Lipsa zonei de protecție/ siguranță de-

a lungul DJ, DC și a căii ferate
- Sistemul de colectare a apelor fluviale

necesită modernizare
- Existența de gospodării fără rețele

tehnico-edilitare și insalubre în
cartierele cu populație de etnie romă

- Estetică urbană deficitară

Oportunități
- Finalizarea, în anul 2012, a

lucrărilor de apă-canal
afectaseră majoritatea
străzilor din oraș

- Obținerea în anul 2014 a
avizului de funcționare
pentru Centrul
Multifuncţional de sănătate
la Ocna Mureş

Amenințări
- Ofertă educațională ne-

adecvată noilor realități și
cu piața muncii în cadrul
Liceul Tehnologic de
Chimie Industrială
(calificări de tip agricol, de
pildă, ar fi de interes)
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I.5. Economia oraşului Ocna Mureş

I.5.1 Evoluţia Produsului Intern Brut şi încadrarea în evoluția pe
plan național, regional, județean

Judeţul Alba, din care face parte şi oraşul Ocna Mureş, se află situat în Regiunea Centru
alături de judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. Potrivit ultimelor evoluţii
economice la nivel de ţară, Regiunea Centru este una dintre cele mai dezvoltate (după
Regiunea Bucureşti – Ilfov şi Regiunea Vest), putându-se compara cu alte regiuni din
Uniunea Europeană, precum Swietokrzyskie, Warminsko Mazurskie (Polonia), Del-Dunantul,
Del Alfold (Ungaria), Vychodne Slovensko (Slovacia), Produsul Intern Brut reprezentând în
perioada 2007-2013 aproximativ 75% din media înregistrată la nivelul Uniunii Europene (cu
28 de membri)30.
Conform ultimelor date comunicate presei în data de 10 octombrie 2017 de către Institutul
Naţional de Statistică, economia românească a cunoscut un trend ascendent. Dacă în anul
2016 creştea cu 4,8% faţă de perioada anterioară, iar PIB-ul a fost de 169, 6 miliarde euro
(circa 8.600 euro/locuitor), în anul 2017, în primele două trimestre, economia României a
înregistrat noi progrese. Astfel, economia a crescut cu 5,9% pe seria brută în semestrul I şi cu
1,7%, respectiv 6,1% în trimestrul II, iar nivelul mediu al încrederii în economie a fost de
105,1 puncte, în creştere semnificativă faţă de 103,2 puncte, în perioada corespunzătoare din
anul 2016, acestea fiind semnale pozitive importante la nivel de ţară. În ce priveşte judeţele,
care au avut cele mai mari rate de creştere în anul 2016, datele sunt următoarele: judeţele
Maramureş, Cluj, Alba, cu rate de creştere economică de 6,2%, 6%, respectiv 5,8% au fost
urmate de judeţul Harghita, cu o creştere a PIB de 5,7% şi de judeţele Bacău, Iaşi, Caraş-
Severin şi Covasna (fiecare cu 5,5%), fiind singurele judeţe în care creşterea economică a fost
de cel puţin 5,5% în 201631.
În anul 2016, an pentru care datele disponibile sunt complete, doar două regiuni au fost peste
cele şase judeţe din centrul ţării, şi anume Regiunea Bucureşti – Ilfov (17.700 de
euro/locuitor) şi Vest (7.900 euro/locuitor). Astfel, Regiunea Centru se situa la final de 2016,
pe un merituos loc 3. Date importante despre situaţia economică a regiunilor României sunt

30 Informaţii preluate din studiul Regiunea Centru – Premise şi potenţial de dezvoltare, realizat în cadrul
proiectului “Sprijin acordat în perioada 2009 – 2010 pentru OI din cadrul ADR pentru implementarea şi
monitorizarea la nivel regional a POR 2007 – 2013”, ADR Centru, 2010.

31 http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut-%C3%AEn-trimestrul-ii-2017-date-provizorii-2
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oferite şi de către Eurostat (organismul Comisiei Europene care se ocupă de statistici), potrivit
căruia Regiunea Centru, din care face parte şi judeţul Alba, a ajuns la un PIB pe cap de
locuitor de 52% din media UE (7.100 de euro/locuitor); PIB-ul regional a fost în 2014 de
73,81 mld lei, adică 11,07 din totalul PIB pe ţară, situând Regiunea Centru pe locul al treilea
la nivel de ţară (după Regiunea Bucureşti – Ilfov cu 129% şi Regiunea Vest cu 58% peste
media europeană); Celelalte regiuni româneşti cu PIB pe cap de locuitor de până la 50% din
media UE sunt Sud-Vest Oltenia (41%), Sud-Muntenia (43%), Nord-Vest (48%) şi Sud-Est
(50%). Politicile judeţene şi locale ale municipiilor din Regiunea Centru au urmărit mereu
crearea unui mediu economic regional competitiv şi atractiv pentru investitorii români şi
străini, care să aibă drept finalitate şi impact reducerea disparităţilor între judeţele regiunii, dar
şi între regiunile ţării, contribuind astfel la creşterea standardului de viaţă al locuitorilor din
Regiunea Centru. După Regiunea Bucureşti – Ilfov, pe primele trei poziţii în privinţa
aportului adus la PIB-ul naţional, în ordinea valorii aduse, se află Regiunea Vest (39.991),
urmată de Centru (36.168) (formată din judeţele Braşov, Sibiu, Mureş, Covasna, Harghita) și
de Nord - Vest (33.415). Deşi în locurile fruntaşe la nivel naţional, totuşi Regiunea Centru
poate fi considerată una a extremelor: conţine două dintre cele mai sărace judeţe din România
(Harghita şi Covasna, dar şi patru dintre cele mai puternice judeţe din ţară, din punct de
vedere economic şi al perspectivelor de dezvoltare şi de atragere de noi investitori (Braşov,
Mureş, Alba, Sibiu). Investiţiile viitoare şi dezvoltarea economică a Regiunii, a judeţelor care
o alcătuiesc, dar şi a oraşelor ei se leagă şi de resursele naturale deosebit de bogate: gaze
naturale, ape minerale, păduri, monumente, edificii şi locuri încărcate de istorie, favorabile
dezvoltării turismului, toate însumând la un loc un uriaş potenţial pentru locuitorii regiunii.
Regiunea Centru a avut în anul 2016 un PIB de 83,95 miliarde lei, iar discrepanţele
economice dintre cele două judeţe Harghita şi Covasna şi celelalte din Regiunea Centru au
fost majore. Covasna avea în 2016 un PIB de aproximativ cinci ori mai mic decât Braşovul
(5,3 miliarde RON faţă 25,4 miliarde RON), fiind pe locul al doilea în clasamentul celor mai
sărace judeţe din ţară. Situaţia nu a fost mai bună nici pentru judeţul Harghita, cu un PIB de 8
miliarde RON. La distanţe semnificative se situează judeţele Alba (12,5 miliarde RON), Sibiu
(15,9 miliarde RON) şi Mureş (16,5 miliarde RON)32.
Dacă anul 2010, Județul Alba a avut un aport de 9.807,4 milioane de lei, contribuind cu
1,72% la formarea PIB-ul României (Conform Comisiei Naționale de Prognoză), în anii
următori s-au înregistrat creșteri considerabile ale PIB-ului pentru județul Alba, acesta
ajungând la 11009,3 milioane lei în 2014 și 12000,6 milioane lei în 2016 (contribuind în 2014
cu 1,65% cf INS). Astfel, județul Alba urmează trendul Regiunii Centru.
În corelație cu PIB/locuitor trebuie să analizăm și câștigul salarial mediu net lunar, exprimat
în lei, la nivelul județului Alba comparativ cu nivelul național și situația la nivelul Regiunii
Centru. În anul 2008, județul Alba deține locul patru în cadrul Regiunii Centru, după județele
Brașov, Sibiu și Mureș în privința câștigului salarial mediu net lunar, poziție menținută și în
2009. În 2010 Județul Alba devansează județul Mureș, situându-se pe locul trei în cadrul
Regiunii Centru, după județele Brașov, Sibiu, însă revine pe locul patru în 2011 și 2012,
poziție care a menținut-o și în anul 2015. În anul 2015, salariul mediu net lunar la nivelul
județului reprezenta 85,42% din media națională, iar în anul 2016 a ajuns la 86,36% din
media națională. În anul 2016 (an pentru care INS oferă date statistice în prezent (anul 2018),
salariu mediu net lunar la nivelul întregului județ Alba era de 1767 RON, astfel că județul
Alba se clasează în continuare pe locul patru, după județele Sibiu, Brașov și Mureș33.  Astfel,

32http://www.bzb.ro/stire/regiunea-centru-are-un-pib-de-peste-7000-de-euro-pe-cap-de-locuitor-a95769;
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at_regional_level/ro/;
33 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=FOM106E
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în ceea ce privește cei doi indicatori - PIB/ locuitor și salariul mediu net lunar - județul Alba
înregistrează o creștere la nivel național (de la 85,42% la 86,36%), dar o menținere a poziției
la nivel regional în clasamentul județelor.
România ocupă în continuare penultimul loc în Europa în ceea ce privește câștigurile minime
și medii în cadrul UE, conform datelor oferite de Eurostat. Astfel, în România salariul minim
pe economie se situa în anul 2017 la 321 Euro, în timp ce salariul mediu era de 515 euro,
situația fiind una mai proastă doar în Bulgaria, în timp ce în țările din vestul Europei se
înregistrau următoarele salarii: Luxemburg (minim – 1998 euro, mediu 3009 euro),
Danemarca (minim 1700 euro, mediu 3095 euro), Germania (minim 1498 euro, mediu 2270
euro), Italia (minim 900 Euro, mediu 1762), Spania (minim 825 euro, mediu 1718 euro),
Slovacia (minim 435 euro, mediu 755 euro), Ungaria (minim 411, mediu 622). Media
generală a salariului minim în UE este 935,78 Euro, iar cea a salariului mediu este de 1520
euro34.

I.5.2 Mediul de afaceri

I.5.2.1 Descrierea situaţiei la nivel naţional şi regional
Principala problemă cu care se confruntă mediul de afaceri național și regional în special în
ultimii ani este legată de specializarea angajaților și de numărul scăzut al acestora în anumite
domenii de activitate, mai ales în cele tehnologice. Mai mult decât atât, angajații români nu se
perfecționează în timp, iar firmele sunt prea puțin interesate să investească în îmbunătățirea
performanțelor, potrivit studiilor realizate cu privire la piața muncii din România.
În orice economie națională, sectorul IMM-urilor este deosebit de important, datorită
capacității acestora de a se adapta la fluctuațiile pieței, mult mai mari decât a întreprinderilor
mari. Acest sector este unul neomogen și variat, de aceea trebuie acordată o atenție mult mai
mare domeniilor serviciilor și industriei, care au un potențial de creștere sustenabilă pe termen
mediu și care stimulează în mod sănătos creșterea economică, și mai puțin accent pe comerț.
Analiza numărului întreprinderilor la nivelul țării în 2016 (cf. ultimelor cifre oferite public de
INS) arată că, din totalul de 527.792 întreprinderi existente pe plan național, 25% din total
(respectiv 131.927 firme) sunt concentrate în Regiunea București-Ilfov. La nivelul Regiunii
Centru, în anul 2016, au funcționat 61.444 de întreprinderi, respectiv 11,64 % din totalul
înregistrat pe plan național (în ușoară creștere), din acest punct de vedere Regiunea Centru
situându-se pe locul 3 în funcție de repartiția întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare.
Urmărind ultimele date statistice făcute publice de către INS se poate observa că județul Alba
își păstrează poziția cu privire la numărul întreprinderilor și densitatea acestora la 1000 de
locuitori, înaintea județelor Harghita și Covasna35.
Analizând întreprinderile din punct de vedere al numărului de salariați la nivelul țării pentru
anul 2016, sunt preponderente microîntreprinderile (88,84% din total, în creștere față de anul
anterior), întreprinderile mici reprezentând 9,17% din total (în scădere față de anul 2015),
întreprinderile mijlocii 1,67%, iar întreprinderile mari 0,33%36. Regiunea Centru deține, la

34 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs/ro
35 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=INT101O
36 În funcție de numărul de angajați, clasificarea este următoarea: – firmele care au 0-9 angajați, întreprinderi
mici – firmele care au 10-49 angajați, întreprinderi mijlocii – firmele care au 50-249 angajați și întreprinderile
mari – firmele care au peste 250 de angajați.
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=INT101P
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nivelul anului 2016, 53.826 microîntreprinderi, 6205 întreprinderi mici, 1193 întreprinderi
mijlocii și 220 întreprinderi mari (numărul acestora din urmă este în scădere față de anul
anterior)37.
Analiza percepției asupra principalelor oportunități în afaceri ale IMM-urilor relevă schimbări
notabile în anul 2017 față de anul 2016. Dacă în 2016 asimilarea de noi produse ocupa primul
loc în viziunea firmelor (în 52,19% dintre companii), fiind urmată de creșterea cererii pe piața
internă (49,36%), penetrarea pe noi piețe (49,18%), realizarea unui parteneriat de afaceri
(46,81%), utilizarea de noi tehnologii (38,41%), obținerea unui grant (13,87%) și sporirea
exporturilor (13,78%)38, în anul 2017 se înregistrează mutații importante în concepția și
gândirea firmelor, astfel: asimilarea de noi produse nu mai ocupă primul loc, iar creșterea
cererii pe piața internă a ajuns la peste 61%, iar obținerea unui grant sau sporirea exporturilor
sunt considerate oportunități din ce în ce mai importante în afaceri, în timp ce realizarea unui
parteneriat de afaceri, ca oportunitate, se află în cădere liberă în viziunea firmelor.

Figură 19 Principalele oportunități în afaceri ale întreprinderilor mici și mijlocii în 2017

Sursa datelor: Carta Albă a IMM-urilor din România 2017 -ediția a XV-a, coord. științific Ovidiu
Nicolescu39

Schimbări în viziunea și modul de percepție al IMM-urilor sunt semnalate și în ceea ce
privește ierarhizarea principalelor dificultăți cu care se confruntă. Dacă în anul 2016,
birocrația, fiscalitatea excesivă, controalele excesive ocupau primele 3 poziții, situația se
schimbă la nivelul anului 2017, cum se poate vedea în tabelul de mai jos:

37 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=INT101O
38 Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România 2016, cea de-a XIV-a ediție, publicație de referință a Consiliului
Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România;
39 http://cnipmmr.ro/wp-content/uploads/2017/07/PPT-CA-2017v3.pdf
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Figură 20 Ierarhizarea principalelor dificultăți cu care se confruntă IMM-urile, în percepția acestora

Sursa:datelor Carta Albă a IMM-urilor din România 2017 -ediția a XV-a, coord. științific Ovidiu
Nicolescu40

Spre deosebire de anul anterior, în 2017 fenomenul concurenței neloiale a cunoscut o
creștere alarmantă, marcată și prin considerarea acestuia drept cel mai important pericol în
existența și dezvoltarea unui IMM41.
Analizând din punctul de vedere al performanțelor economice ale întreprinderilor
înregistrate în 2016, comparativ cu 2015, la nivelul Regiunii Centru, pentru 53%
performanțele au fost similare, pentru aprox. 15 % au fost mai bune, pentru aprox. 2 % au
fost mult mai bune, în timp ce pentru aproximativ 28,23 % dintre întreprinderi performanțele
au fost puțin mai slabe.
În ceea ce privește modalitățile de finanțare a activităților economice ale IMM-urilor,
situația se prezenta la nivelul anului 2017 astfel:

Figură 21 Modalități de finanțare a activităților economice ale IMM-urilor (2017)

Sursa:datelor Carta Albă a IMM-urilor din România 2017 -ediția a XV-a, coord. științific Ovidiu
Nicolescu42

40 http://cnipmmr.ro/wp-content/uploads/2017/07/PPT-CA-2017v3.pdf
41 Carta Albă a IMM-urilor din România 2017 -ediția a XV-a, coord. științific Ovidiu Nicolescu
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I.5.2.2 Descrierea situaţiei la nivelul judeţului Alba și al orașului Ocna Mureș
Județele Brașov, Mureș, Sibiu și Alba reprezintă motoare ale economiei, ale dezvoltării şi
ridicării standardului de viaţă nu doar la nivel regional, ci mai ales la nivel naţional, acest
lucru evidenţiindu-se în statisticile realizate de INS, dar şi de Ministerul Economiei şi de
principalele instituţii şi entităţi cu experienţă în analizarea economiei româneşti.
Colaborarea la nivel instituțional, buna administrație la nivel județean, dar și la nivel local,
dintre oraşele şi comunele din Judeţul Alba, realizarea de asocieri (exemplu Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba sau Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba de
Jos, din care face parte și orașul Ocna Mureș), de parteneriate strategice, atragerea în comun
a fondurilor europene şi absorbția lor chibzuită în proiecte cu adevărat necesare şi vitale, de
la cele de infrastructură şi până la cele de promovare şi de revigorare şi reutilizare a
terenurilor dezafectate ale fostelor fabrici de dinainte de 1989 şi atragerea de investitori
străini şi români (unii dintre aceştia provenind chiar din judeţ) au reaşezat în ultimii 10 ani
judeţul Alba pe harta economică a României. Judeţul Alba şi oraşele lui au devenit epicentru
al investiţiilor româneşti, dar mai ales străine, dacă ne gândim la firmele austriece, germane,
japoneze şi nu numai, care au creat o industrie puternică în domeniul auto, al componentelor
auto sau al componentelor electronice şi electrotehnice şi în domeniul prelucrării lemnului.
Tot mai pregnant în ultimii ani se văd pe harta de business fabricile construite de Albalact,
Transavia, Romaqua sau Pehart Tec, care au revigorat economia judeţului Alba şi cântăresc
la fel de mult ca investiţia de 300 de milioane de euro derulată de Daimler la Sebeș43.
În cadrul tabelului de mai jos este prezentată evoluția numărului de agenți economici, la
nivel de primărie, pe teritoriul județului Alba, în perioada 2013 – 2015.
Tabel 8 Evoluția numărului de  agenți economici în fiecare UAT din județul Alba

PRIMARIA 2013 2014 2015 PRIMARIA 2013 2014 2015

Abrud 214 218 214 Lupșa 45 51 58

Aiud 683 688 648 Meteș 49 40 35

Alba Iulia 4223 4141 4015 Mihalț 28 26 28

Albac 27 28 30 Mirãslãu 40 42 44

Almașu Mare 25 25 35 Mogoș 7 6 8

Arieșeni 31 28 35 Noșlac 22 23 21

Avram Iancu 19 16 18 Ocna Mureș 316 292 286

Baia de Arieș 74 73 76 Ocoliș 13 14 14

Berghin 30 29 28 Ohaba 6 6 9

42 http://cnipmmr.ro/wp-content/uploads/2017/07/PPT-CA-2017v3.pdf
43 http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADStudiiRegionale



73

Bistra 101 102 101 Pianu 67 64 79

Blaj 432 440 450 Poiana
Vadului

8 7 6

Blandiana 9 8 11 Ponor 6 6 7

Bucerdea Grânoasã 24 25 21 Poșaga 29 24 27

Bucium 32 32 32 Rimetea 22 20 22

Cenade 8 10 8 Roșia
Montana

111 96 98

Cergãu 13 17 19 Roșia de
Secaș

9 9 12

Ceru-Bãcãinți 1 1 1 Rãdești 13 17 13

Cetatea de Baltă 11 13 14 Rîmeț 11 12 13

Ciugud 98 106 122 Scãrișoara 11 11 14

Ciuruleasa 18 19 17 Sebeș 1255 1259 1268

Cricãu 41 43 43 Sohodol 28 30 32

Crãciunelu de Jos 24 23 26 Stremț 49 49 57

Cugir 494 493 468 Șugag 63 71 79

Cut 12 18 23 Sãlciua 28 28 30

Cîlnic 12 11 12 Sãliștea 32 34 37

Cîmpeni 260 243 229 Sãsciori 102 104 109

Daia Românã 42 41 40 Sîncel 26 30 31

Doștat 12 12 9 Sîntimbru 83 86 88

Fãrãu 17 18 17 Teiuș 156 156 151

Galda de Jos 117 118 119 Unirea 80 77 74

Gîrbova 29 32 37 Vadu Moților 32 30 29

Gîrda de Sus 27 28 24 Valea Lungã 26 27 26

Hopîrta 11 12 11 Vidra 14 15 17

Horea 31 32 34 Vințu de Jos 118 118 130
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Ighiu 153 159 176 Zlatna 140 134 128

Jidvei 42 46 46 Șibot 42 38 36

Livezile 12 15 18 Șona 37 37 46

Lopadea Nouã 31 36 41 Șpring 33 30 32

Lunca Mureșului 30 31 28 Întregalde 6 7 8

TOTAL Anul 2013 - 10633 Anul 2014 – 10556 Anul 2015 - 10498

Sursa datelor: Oficiul Naţional al Registrului Comerţuluide pe lângă Tribunalul Alba

Din tabelul anterior se observă că numărul agenților economici în orașul Ocna Mureș a fost în
scădere accentuată în ultimii 3 ani, pe fondul decăderii industriei din orașul Ocna Mureș și a
falimentelor declarate, cel mai cunoscut fiind cel al Uzinei  GHCL UPSOM. Totuși, anii 2016
și 2017 au adus o revigorare importantă economiei, nivelului de trai și forței de muncă din
Ocna Mureș, prin investiții, prin crearea Parcului Industrial și a mai multor PFA-uri, SRL-uri,
întreprinderi individuale și familiale, a societăților comerciale, după cum reiese din statisticile
puse la dispoziție de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba și de către Oficiul
Județean al Registrului Comerțului.
La nivelul orașului Ocna Mureș, conform datelor oferite de Direcția Generală a Finanțelor
Publice Alba și de către Oficiul Județean al Registrului Comerțului, numărul agenților
economici a crescut față de anii anteriori,  fiind înregistrați în 2016 (anul pentru care există
datele definitive) 294 de agenți economici.
Tabel 9 Evoluția numărului de agenți economici în perioada 2010-2016 pe ramuri de dezvoltare

RAMURĂ DE
DEZVOLTARE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INDUSTRIE 39 38 38 33 34 37 33
AGRICULTURĂ 8 8 9 8 7 8 4
SILVICULTURĂ 0 1 1 1 1 1 2
CONSTRUCȚII 41 34 31 31 25 25 28
TRANSPORTURI 53 51 51 52 51 48 47
COMERȚ 106 100 101 107 99 92 92
ÎNVĂȚĂMÂNT 5 4 4 3 3 2 2
CULTURĂ-
ARTĂ

13 12 16 14 9 13 17

OCROTIREA
SĂNĂTĂȚII ȘI
ASISTENȚĂ
SOCIALĂ

1 1 5 5 5 7 7

TURISM 13 11 11 10 10 11 13
PRESTĂRI
SERVICII

24 26 34 37 33 30 36

GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ ȘI
LOCATIVĂ

14 9 10 11 11 9 11
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FINANȚE,
BĂNCI,
ASIGURĂRI

2 3 3 4 4 3 2

TOTAL 319 298 314 316 292 286 294

Sursa datelor: Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba (noiembrie 2017)

În anul 2017, la nivelul județului Alba s-au înregistrat un număr total de 2489 de înregistrări
noi (în creștere cu 47,28 % față de anul 2016) astfel:

Figură 22 Evoluția numărului de înmatriculări la Oficiul Național al Registrului Comerțului

Sursa datelor: Oficiul Național al Registrului Comerțului44

Situația la nivelul orașului Ocna Mureș în 2016 (ultimul an pentru care Direcția Generală a
Finanțelor Publice a oferit date), în ceea ce privește repartizarea celor 294 de agenți
economici, în funcție de tipul formei de organizare este următoarea:

Figură 23 Tipul formei de organizare a agenților economici în Ocna Mureș (2016)

Sursa datelor: Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba

Privitor la clasificarea firmelor după tipul de proprietate în perioada 2010-2016, situația este
conform figurii de mai jos:

Figură 24 Clasificarea agenților economici din orașul Ocna Mureș în funcție de tipul de proprietate (2010-2016)

44 https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici

SITUAȚIE AGENȚI ECONOMICI
ÎN OCNA MUREȘ - 2016

PFA SRL SRL-D Î.I. Î.F. SNC SA

Clasificarea firmelor din oraşul Ocna Mureş după tipul de proprietate în perioada 2010-2016, conform situaţiilor financiare

DENP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PROPRIETATE DE STAT 1 1 1 1 1 0 0
Societati comerciale cu capital integral de stat 1 1 1 1 1
PROPRIETATE MIXTA (CU CAPITAL DE STAT SI PRIVAT) 0 0 0 0 2 0 0
Capital de stat si privat autohton  (stat<50%) 1
Cap.de stat autohton si de stat strain (stat>=50%) 1
PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA 318 296 296 299 273 268 277
Societati comerciale in nume colectiv 3 3 2 2 2 2 2
Societati comerciale in comandita simpla 1
Societati comerciale in comandita pe actiuni 1 1
Societati comerciale pe actiuni 4 5 6 5 4 3 3
Societati comerciale cu raspundere limitata 311 288 287 291 266 261 272
Societati agricole 1 1
PROPRIETATE OBSTEASCA 1 2 1 1 1 1
ALTE FORME DE PROPRIETATE 15 15 15 17 16
TOTAL 319 298 314 316 292 286 294
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Sursa datelor: Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba (noiembrie 2017)

Din tabelul alăturat reiese că numărul întreprinderilor mici și micro este în ușoară creștere în
anii 2015 -2016, iar cel al întreprinderilor mijlocii este constant. Din anul 2010, nu apare
menționată nici o întreprindere mare, cu peste 250 de angajați.
Analizând distribuția în funcție de vârsta titularilor și/sau membrilor înregistrați ca persoane
fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale la finalul lunii decembrie
2016, observăm că predomină în proporție de 29,69% persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și
49 de ani. Remarcăm, de asemenea, ponderea ridicată a persoanelor cu vârsta de până la 29 de
ani în proporție de 16,74%, ceea ce indică o înclinație mare a tinerilor spre inițierea propriei
afaceri, dar și a persoanelor peste 60 de ani, 10,96%. La finalul lunii noiembrie 2017, situația
rămâne aproximativ aceeași pentru persoanele cu vârsta între 40 – 49 de ani (în ușoară
creștere), însă apare o scădere pronunțată a grupei de vârstă până în 29 de ani, la nivel
județean, ceea ce arată o scădere a interesului persoanelor tinere pentru deschiderea unei
afaceri proprii, deși numărul tipurilor de forme de organizare economică, menționate mai sus,
se mărește. Numărul persoanelor peste 60 de ani a crescut de la 10,96% la 11,99%45.
Comparând datele statistice la nivelul județului Alba în ceea ce privește sexul titularilor de
PFA/ÎI/ÎF, între anii 2016 și 2017, se poate constata trendul ușor ascendent al procentului
persoanelor de sex masculin. În 2016 acest procent era de 61,18%, fiind sensibil peste media
națională înregistrată, respectiv de 60,62%, iar în 2017 era de 61,19%, iar media naționala era
de 60,65%46.

Figură 26 Distribuția pe sexe a titularilor/membrilor  PFA/II/IF
active

Sursa datelor: Direcția Generală a Finanțelor
Publice Alba

Din punct de vedere al evoluției numărului de profesioniști înregistrați la nivelul Oficiului
Național al Registrului Comerțului, observăm că la finalul anului 2017 numărul total al
acestora este cu 5,25% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, dinamica
acestora fiind superioară în județul Alba față de multe din județele țării. Astfel, la finalul lunii
noiembrie 2017 apar înregistrați 24159 de profesioniști activi în total. Sunt considerate active,
din punct de vedere juridic, firmele înregistrate în Registrul Comerțului care nu și-au declarat
suspendarea activității și nu se află în nici una din stările ce pot duce la pierderea

45 https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=244
46 https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=247
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personalității juridice. Din numărul total de firme înregistrate în Registrul Comerțului, au fost
excluse firmele cu suspendare temporară a activității, sucursalele fără personalitate juridică,
firmele radiate, firmele aflate în dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment,
insolventă etc47.
În scopul stimulării mediului de afaceri, a fost lansat „Programul pentru stimularea înființării
și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri”. Prin
intermediul acestui program se acordă facilități pentru microîntreprinderile nou-înființate de
întreprinzătorii debutanți în afaceri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică,
prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată (Legislația aplicabilă: Legea nr. 26/1990
privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.
31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr.
6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii
debutanți, cu modificările ulterioare; Normele metodologice din 2 februarie 2011 de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 97/2014)
Pentru a fi beneficiar al programului, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 6/2011,
întreprinzătorul debutant în afaceri este persoana fizică majoră care îndeplinește, cumulativ,
următoarele condiții:
a) are capacitate juridică deplină de exercițiu;
b) anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu a mai deținut și nu deține
calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic
European;
c) înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii
societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale  ordonanței de
urgență;
d) completează o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, din care să
rezulte  că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerțului
odată cu cererea de înmatriculare a societății.
Condițiile cumulative pe care trebuie să îndeplinească microîntreprinderea înființată de
întreprinzătorul debutant, potrivit art.3 alin (1) din OUG nr.6/2011, pentru a fi încadrată în
program sunt:
a) Este societate cu răspundere limitată care funcționează pe durată nelimitată, în condițiile
Legii 31/1990 republicată și modificată și ale OUG 6/2011;
b) Se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condițiile Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare și ale OUG 6/2011;
c) Este înființată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau cu cel mult 5
întreprinzători debutanți asociați;
d) Este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulți administratori dintre asociați;
e) Are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea
activităților din economia națională în vigoare. În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse

47 https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=242



78

ca obiecte de activitate ale societății următoarele: intermedieri financiare și asigurări,
tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de
armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante,
substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, precum și activitățile excluse din normele
europene pentru care se poate acorda ajutor de la stat.
Facilitățile acordate microîntreprinderii aparținând întreprinzătorului debutant sunt:
 Scutirea de la plata taxei pentru operațiunile de înmatriculare efectuate la oficiile
registrului comerțului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum și de la plata tarifului
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 Acordarea unei alocații financiare nerambursabile, în limita sumelor aprobate cu
această destinație, reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau
echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada
surselor de cofinanțare;
 Scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale din partea angajatorului pentru 4
angajați (pe perioadă nedeterminată);
 Garantarea în proporție de 80% a unui credit de până la 80.000 euro echivalentul în lei,
contractat de beneficiar în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M.
Calitatea de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant se pierde în următoarele
situații:
- La data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;
- La data la care oricare dintre autoritățile competente constată că societatea nu mai
îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 6/2011;
- La data la care activitatea microîntreprinderii aparținând întreprinzătorului debutant a
încetat voluntar sau când a fost declanșată procedura de insolvență;
- La împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenței unei obligații fiscale
neîndeplinite;
- La data depunerii situației financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe
anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro48.

Figură 27 Situație companii SRL-D la nivelul județului Alba

Sursa datelor: Oficiul Național al Registrului Comerțului49

I.5.3 Evoluția cifrei de afaceri la nivelul orașului Ocna Mureș
Evoluția cifrei de afaceri a agenților economici din orașul Ocna Mureș trebuie văzută în
strânsă legătură cu evoluția cifrei de afaceri la nivel județean și cu investițiile din ultimii ani

48https://www.onrc.ro/index.php/ro/care-sunt-conditiile-pentru-infiintarea-unui-srl-d-si-cand-se-pierde-calitatea-
de-intreprinzator-debutant-in-afaceri;
49 https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=240
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care au poziționat județul Alba între primele 11 județe puternice din țară. Astfel, peste 56%
dintre IMM-urile din zonă apreciază că avantajul lor competitiv îl reprezintă calitatea
produselor oferite și raportul calitate/preț: aproximativ 27% apreciază că avantajul este dat de
reputația firmei, aproximativ 25%  consideră ca avantaj prețul scăzut al produselor și/sau
serviciilor și doar 21% apreciază că acest avantaj este asigurat de calitatea angajaților. Cifra
de afaceri totală a companiilor din 11 județe din România a cunoscut cel puțin o dublare în
2016 față de 2008, arată o analiză a Ziarului Financiar pe baza datelor de la Registrul
Comerțului. În același interval businessul românesc s-a majorat cu 19%, la 1.300 mld. lei în
2016. Județul Alba a ajuns astfel în ceea ce privește dinamica investițiilor și a cifrei de afaceri
pe locul al patrulea pe țară după Argeș, Ilfov și Arad, având o creștere, așa cum arată analiștii
de la Ziarul Financiar, de peste 151,4% față de anul 2008, după cum reiese din harta de mai
jos50:

Figură 28 Creșterea cifrei de afaceri față de anul 2008 în diferite județe ale României

Sursa datelor: Ziarul Financiar”

Judeţul Alba a înregistrat creştere economică în ultimii trei ani, având 18 firme cu cifre de
afaceri de peste 20 milioane de euro, business-urile locale şi investiţiile considerabile străine
luând locul marilor fabrici dinainte de 1990. Numărul de salariaţi a crescut de la sub 75.000 la
peste 82.000 în doar trei ani, şi va urca cu peste 3.100 de persoane. La nivel județean, dar și
local marile fabrici de dinainte de 1990 s-au închis și au fost vândute “pe bucăți” (cazul
UPSOM Ocna Mureș), iar celebrele UM Cugir și Fabrica de Arme Cugir mai au aproape 2000
de angajați, locul foștilor angajatori mari de pe vremea comunismului a fost luat de business-
uri locale și investitori străini.
Cele mai mari zece companii antreprenoriale din județul Alba au împreună afaceri de 2
miliarde de lei, toate sunt pe profit, iar businessul lor reprezintă 15% din cifra de afaceri totală
a celor aproape 11.000 de companii din județ, per total antreprenorii generând 60% din cifra
de afaceri totală din județ, respectiv 8,4 mld. lei (în jur de 2 mld. euro). Creșterea economică
și a cifrei de afaceri se resimte și în buzunarele locuitorilor din județul Alba și din Ocna
Mureș. Un angajat din Alba are un salariu mediu net de 2.002 lei pe lună, aproximativ 85%

50http://m.zf.ro/companii/harta-zonelor-care-nu-au-simtit-criza-in-unsprezece-judete-cifra-de-afaceri-de-anul-
trecut-a-fost-cel-putin-dubla-fata-de-2008-16844910 ;
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din media de la nivel național, de 2.363 de lei, arată datele centralizate de Ziarul Financiar pe
baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică. În comparație cu anul trecut, în
județul Alba salariile angajaților au crescut cu 11%, în timp ce la nivel național a fost o
creștere în medie de 15%51.

Figură 29 Topul județelor în funcție de nivelul salariului mediu net (luna mai 2017), evoluția față de anul anterior și ponderea salariilor în
media națională

Sursa datelor: Ziarul Gândul52

Semnale pozitive apar însă în ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri la nivelul orașului
Ocna Mureș și creșterea acesteia în mai multe domenii principale de activitate: agricultură (de
la 1.053.734 Ron la 1.094.186 Ron), silvicultură (de la 0 la 7720 Ron), comerț (de la
79.296.039 la 104.571.340 Ron), cultură – artă (aproape dublu față de anul 2015, de la
675.263 la 1.364.156 Ron), turism, finanțe bănci. Din păcate există și minusuri, și anume
dispariției unor agenți economici care activau în industrie a cauzat scăderea cu jumătate a
cifrei de afaceri care provine din acest domeniu, același trend negativ înregistrându-se și în
domeniile prestări servicii și gospodărire comunală și locativă, după cum indică și tabelul
următor:

51 https://ziarulunirea.ro/harta-salariilor-pe-judete-un-angajat-din-alba-are-un-salariu-mediu-de-2002-lei-net-pe-
luna-cat-castiga-clujenii-sau-bucurestenii-437616/
52 http://www.gandul.info/financiar/harta-salariilor-din-romania-top-5-judete-unde-se-castiga-cel-mai-bine-si-
regiunile-unde-se-plateste-cel-mai-prost-16708490/
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Figură 30 Evoluția cifrei de afaceri (2010-2016), conform situațiilor financiare

Sursa datelor: Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba (noiembrie 2017)

Analizând formarea cifrei de afaceri la nivelul orașului Ocna Mureș, se poate ușor observa
creșterea semnificativă a acesteia față de anul 2015 (193.172.395 Ron) și ajungând la dublul
valorii din anul 2010 (112.773.422),. Cele mai importante creșteri s-au înregistrat în ramurile
comerț, transporturi, învățământ, cultură-artă, turism, prestări servicii, silvicultură,
agricultură, unde cifrele s-au dublat cel puțin în anul 2016 față de anul 2010 (cf ultimelor date
puse la dispoziție de Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba).
În anul 2013 au fost premiați la Primăria Ocna Mureș cei mai buni oameni de afaceri din
Ocna Mureș și realizările lor din acel an, astfel:
 Pentru cifra de afaceri dezvoltată în anul 2013 au fost clasificate și evidențiate pe
locul I MCMS Bota SRL, locul II SC Exon SRL, locul III revenind firmei SC Man
Transport SRL.
 Pentru secțiunea profit, locul I a fost acordat MCMS Bopta SRL, locul II SC Exon
SRL, iar locul III firmei SC Man Transport SRL.
 La secțiunea „Număr de angajați” locul I a fost ocupat de SC Europtrans SRL, locul
II de SC Western Security SRL, locul III revenind firmei SC Dragoner Star SRL.
 Au mai primit diplome de merit pentru cele mai multe fonduri atrase de comunitate
SC Compact Impex SRL şi pentru cea mai mare creștere a numărului de angajați SC
Western Security SRL.
În anul 2014, potrivit valorii contribuției prin plata taxelor și impozitelor la bugetul local al
orașului Ocna Mureș se poate evidenția următorul clasament:
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Figură 31 Topul firmelor cu cea mai mare contribuție la bugetul local în orașul Ocna Mureș

Sursa datelor: Ziarul Unirea53

Suma achitată de aceste firme a reprezentat aproape jumătate din întregul plafon încasat la
capitolul taxe și impozite locale.
În topul firmelor din județ din anul 2016, pe locul 52, câștigând un trofeu de excelență, s-a
clasat MOARA MIREŞTEAN SRL OCNA MUREŞ, care a câștigat și în 2014 distincția de
excelență pentru locul 1 timp de trei ani consecutiv în domeniu.
În topul firmelor din județ pe anul 2015, la secțiunea ”extracția pietrișului și nisipului,
extracția argilei și caolinului”, între întreprinderile mici și mijlocii din județ, Bellavi Srl din
Ocna Mureș s-a clasat pe locul 5. În același top, dar la secțiunea ”fabricarea produselor de
morărit” la întreprinderile mici, Moara Mireștean Srl Ocna Mureș a ocupat un meritat loc 1.
La secțiunea ”fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor”, între întreprinderile mici, SC
Botezan Srl a ocupat locul 2, iar la secțiunea ”Fabricarea de construcții metalice și părți
componente ale structurilor metalice”, între microîntreprinderi, S.M.I. Electrometalic
Industrie SRL a ocupat locul 1, iar la fabricarea altor articole din metal, la întreprinderile
mici Spartacus SRL din Ocna Mureș a ocupat locul 2. În același top, la secțiunea ”fabricarea
de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice”, Royal Dentis Srl din Ocna
Mureș a ocupat locul 3 între microîntreprinderi, iar Consulting Olt Srl din Ocna Mureș, locul
2 la secțiunea repararea articolelor fabricate din metal. La secțiunea ”Întreținerea și

53 https://ziarulunirea.ro/top-20-firme-care-sustin-bugetul-local-in-orasul-ocna-mures-310029/
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repararea autovehiculelor”, Mobil Serv Srl a ocupat locul 6 între microîntreprinderi, iar
Salinae Taxi Srl locul 3 la secțiunea ”Transporturi cu taxiuri”, Materiale de construcții
Mobilă și Service Bota Srl  a câștigat locul 4 la secțiunea ”Transporturi rutiere de mărfuri”,
între microîntreprinderi, iar la aceeași secțiune, dar la întreprinderi mici, Man Transport
Service Srl s-a clasat pe locul 5. În același top, la secțiunea ”Activități de difuzare a
programelor de radio” Salinae Srl Ocna Mureș s-a clasat pe locul 2 după Atlas Srl din Alba
Iulia , la activități de design specializat Nomad Design Srl din Ocna Mureș a ocupat locul 2
la microîntreprinderi, iar la activitățile veterinare, Servet Barbu Srl a ocupat locul 6, iar la
protecție și gardă, Western Security Srl a ocupat locul 2. La secțiunea ”Alte forme de
învățământ Douchim Srl și Tehnosud Srl au ocupat locul 2, respectiv locul 7. La comerțul cu
amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule, locul 4 a fost ocupat de RD
Autoturimsul Srl, iar exemplele pot continua, ceea ce denotă competitivitatea antreprenorilor
din Ocna Mureș cu cei din județ 54.
În topul firmelor din județ realizat la finalul lunii noiembrie 2017 pentru anul 2016,
Eurotrans SRL Ocna Mureș s-a clasat în cele 147 din întreg județul care au primit distincție
de excelență pentru locul 1 al treilea an consecutiv în topul firmelor din județ.55

În prezent, topul primelor 10 firme din Ocna Mureș potrivit cifrei de afaceri este:

Figură 32 Topul firmelor din orașul Ocna Mureș în funcție de cifra de afaceri

Sursa datelor: site-ul web Topfirme.com56

54 http://www.cciaalba.ro/top2015/Topul%20Firmelor%202015%20site.pdf
55 https://alba24.ro/live-video-topul-firmelor-2016-companii-performante-premiate-de-camera-de-comert-si-

industrie-alba-lista-614403.html
56 https://www.topfirme.com/judet/alba/localitate/ocna%20mures/cifra-de-afaceri/
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”Potrivit bilanțului de activitate întocmit de primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler,
numărul angajaților din localitate a crescut constant din 2012 până în 2016. Numărul total al
angajaților la societățile comerciale din oraș sau cu punct de lucru în oraș în 2012 a fost de
1776, ajungând ca în 2016 să fie de 2179 de persoane.
Astfel că, în 2016, din cei 9121 de locuitori cu putere de muncă, având vârsta cuprinsă între
18-62 de ani, 2179 de oameni au un serviciu, iar 199 trăiesc din ajutorul de șomaj (2,18% din
populația activă). În rest, 6743 de oameni activi fie trăiesc din veniturile celor plecați la
muncă în străinătate, fie din ciubucuri nefiscalizate. Dacă în 2012 lucrau în morărit și
panificație 92 de persoane, numărul acestora a crescut în anul 2016 la 128. Numărul
angajaților în sistemul sanitar sau asociații filantropice s-a dublat aproape din 2012 încoace,
de la 69 de persoane la 161 de persoane. Firmele de transport de mărfuri au cunoscut o
dezvoltare destul de bună, numărul angajaților de aici crescând constant de-a lungul timpului:
de la 156 de persoane angajate în 2012, la 278 de angajați în 2016. A crescut numărul
angajaților în comerț, de la 401 în anul 2012, la 491 în 2016. Raportat la anul 2012, a scăzut
numărul angajaților în primărie, de la 127 la 111 angajați, în învățământ, de la 189 la 176 și în
construcții, nesemnificativ, de la 119 angajați la 117. În Ocna Mureș există în total 935 de
firme active, din care 205 societăți au o cifră de afaceri diferită de zero. În anul 2015, 869 de
persoane erau angajate la primele 10 firme de top din Ocna Mureș față de 850 angajați în
2014 și 558 angajați în 2013.”57

Figură 33 Evoluția numărului de angajați (2012-2016) în sectoarele de activitate din orașul Ocna Mureș

Sursa: Primăria Ocna Mureș

La finalul anului 2017, Primăria Ocna Mureș a premiat pe cei mai performanți oameni de
afaceri din oraș în cadrul Galei Topului Orășenesc al Firmelor. Cele 316 de societăți și
companii din oraș au însumat o sumă a cifrei de afaceri de peste 205.000.000 Ron, având un
număr de peste 2500 de angajați. Potrivit clasamentului făcut după cifra de afaceri, pe locul

57 https://www.ocnamuresinfo.ro/a-crescut-numarul-angajatilor-la-firmele-particulare-din-ocna-mures-
3552.html
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întâi s-a clasat firma MCMC Bota SRL, urmată în ordine de Man Transport SRL și Eurotrans
SRL. Pentru profit brut, clasamentul a fost următorul: locul întâi: MCMS Bota SRL, locul
doi: Man Transport Service SRL, locul trei: BTC Închirieri Utilaje SRL. În ordinea numărului
de angajați, locul întâi a fost ocupat de Eurotrans SRL, locul doi de MCMS Bota SRL, iar
locul trei de Dragoner Star SRL. Cifrele administrației locale arată că cei mai mulți salariați
lucrează în comerț, unde sunt cuprinși peste 500 de salariați, învățământ (177), transport
mărfuri (176), asistență medicală (156), administrația locală (111), morărit și panificație
(107), construcții (103), acestea fiind și sectoarele cu joburi disponibile pentru persoanele
șomere sau inactive .

I.5.4 Investiții în Ocna Mureș: studii de caz

I.5.4.1. UPSOM
Investițiile străine de la începutul secolului XXI nu au ocolit nici oraşul Ocna Mureş, când
Uzina de Produse Sodice Ocna Mureş a fost cumpărată de către o companie indiană devenind
GHCL UPSOM. Indienii au realizat investiţii, dar acestea nu sau dovedit de ajuns şi ultimii
800 de angajaţi au fost disponibilizaţi, societatea intrând în faliment în noiembrie 2012. A fost
anul în care economia oraşului Ocna Mureş a fost afectată, cu repercusiuni directe şi negative
în standardul de viaţă al locuitorilor. Oraşul, bazat până atunci masiv pe exploatarea sării şi pe
industria chimică anorganică, s-a văzut pus în situaţia în care o bună parte dintre principalele
activităţi economice au fost oprite, fapt resimţit puternic şi la nivel social prin intrarea în
şomaj şi disponibilizarea forţei de muncă, prin migraţia masivă a acesteia spre alte oraşe,
judeţe sau spre alte ţări, prin reconversia profesională spre alt gen de activităţi economice
existente şi astăzi: comerţ, morărit şi panificaţie, agricultură, construcţii civile şi industriale,
confecţii îmbrăcăminte. În continuare merită amintite câteva aspecte economice referitoare la
tradiţia oraşului în privinţa valorificării sării şi a producţiei de sodă, care se întind de-a lungul
timpului. Exploatarea sării s-a realizat aici încă din epoca romană, când aşezarea cu caracter
rural se numea „Salinae” şi a continuat apoi de-a lungul secolelor. De o exploatare masivă,
organizată, a sării se poate vorbi de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, fiind realizată de către
administraţia austriacă. Un secol mai târziu, viitorul oraş Ocna Mureş îşi leagă existenţa de
baronul belgian Solvay, care, în 1896, a deschis fabrica de sodă, confiscată ulterior de
autorităţile comuniste în 1948. Dezvoltarea fabricii de sodă a dus la ridicarea la rangul de oraş
în 1956 a localităţii Ocna Mureş. Combinatul avea să devină la finalul secolului XIX şi în
primele decenii ale secolului XX singura unitate de sodă din România şi totodată una din cele
mai importante unităţi din Europa prin exporturile realizate. Obiectul principal de activitate
din ultimele decenii ale întreprinderii a fost producerea de sodă calcinată uşoară, sodă caustică
solidă şi în soluţie, bicarbonat de sodiu tehnic, alimentar şi farmaceutic, silicagel, silicat de
potasiu, silicat de sodiu solid şi în soluţie, carbonat de sodiu anhidru pentru uz fotografic şi
cinematografic, clorură de calciu tehnică, oxid de magneziu tehnic şi farmaceutic, carbonat de
calciu florex, ambalaje metalice etc. UPSOM a funcţionat mai bine de 100 de ani şi practic
fiecare familie din oraş avea cel puţin o rudă angajată la combinat. Datorită „Sodei” cum
obişnuiau localnicii să denumească cu mândrie întreprinderea lor, nivelul de trai în oraş era
mult peste media din ţară. La începuturile secolului trecut, nivelul de trai şi condiţiile oferite
angajaţilor UPSOM erau superioare multor întreprinderi din ţară, deoarece baronul Solvay se
îngrijea ca angajaţilor săi nu le lipsească nimic, construindu-le chiar şi un stadion cu nocturnă,
primul de acest fel din România, pentru ca muncitorii să se poată recrea. În anii ' 80 UPSOM
avea 2700 de angajaţi, fiind cea mai mare întreprindere din ţară de acest fel. A produs
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milioane de tone de sodă58. Anii 70 ai secolului trecut au fost controversaţi, pe de-o parte
datorită evoluţiei economice pozitive care a condus la maximul de angajaţi ceva mai târziu,
iar pe de altă parte au fost punctul de pornire care a cauzat catastrofele din 1978 şi 2010. În
anii 1970, în urma avariilor la mai mult sonde, Salina Ocna Mureş nu a mai reuşit să furnizeze
cantitatea necesară de sare în soluţie uzinei de produse sodice UPSOM, ceea ce a determinat
pomparea diferenţei de volum din lacurile de pe masivul de sare, umplute cu saramură
concentrată, ceea ce a dus la diluarea concentraţiei apei din lacurile de sare şi respectiv la
dizolvarea peretelui de siguranţă dintre mina 1 Mai şi lacul învecinat Iosif. Anul 1978 a fost
fatidic, deoarece peretele s-a prăbuşit, iar apele din lacul Iosif au inundat mina 1 Mai,
determinând sistarea definitivă a exploatării sării în stare solidă la Ocna Mureş, după aproape
două milenii de activitate neîntreruptă. După anul 1990, când cele mai multe fabrici din ţară
au avut de suferit, istoria combinatului arăta ca o condamnare la moarte. În 1998, mai multe
societăţi cu datorii la stat au fost trecute la Ministerul de Finanţe, una dintre acestea fiind şi
Combinatul Soda din Ocna Mureş. Seria privatizărilor dezastruoase a continuat şi cu
combinatul ocnamureşean, deoarece a fost cumpărat, în 2001, pe o sumă derizorie de către
fraţii Cristescu, deţinătorii lanţului de firme Bega, iar primele măsuri după privatizare au fost
disponibilizările masive, ajungându-se la mai puţin de jumătate din angajaţi şi anume 800 de
oameni. A urmat o nouă perioada pentru combinat, care în anul 2005 a fost cumpărat de către
compania Gujarat Heavy Chemicals Ltd (GHCL), devenind GHCL UPSOM. Oamenii de
afaceri indieni au investit insuficient pentru a revigora activitatea la combinat şi astfel în 2010
societatea a închis producţia din cauza suspendării livrării de gaze, iar ultimii peste 800 de
angajaţi şi-au pierdut locul de muncă, cu puternice efecte asupra economiei oraşului şi asupra
condiţiei sociale a oamenilor, dintre care mulţi nu şi-au mai putut găsi un loc de muncă,
ajungând în pragul sărăciei. Un an mai târziu combinatul a intrat în insolvenţă la solicitarea
Romgaz pentru datorii de 14 milioane de euro. UPSOM a mai avut doar 70 de angajaţi (în
2011), iar mai apoi 30 de angajaţi (în 2012) care se ocupau cu paza bunurilor şi a platformei
industriale. Economia oraşului, dar şi a judeţului a fost puternic afectată de metamorfozele din
2010-2012, bugetul local scăzând cu peste 400.000 lei, iar în doar 2 ani aproape 900 de
oameni au rămas şomeri, mulţi dintre ei cu puţine posibilităţi de angajare în alt loc de muncă.
Anul 2012 a fost fatidic pentru fostul combinat GHCL Upsom SA, care a intrat oficial în
faliment în luna noiembrie ca urmare a deciziei Tribunalului Alba, deoarece procedura de
insolvenţă demarată anterior nu a avut rezultate59.

I.5.4.2. Parcul Industrial Ocna Mureș
Scoasă de patru ori la licitaţie, platforma combinatului a fost în final cumpărată în martie
2013 cu o valoare de aproximativ 8 milioane de euro. Cumpărătorul a fost firma Ascom
Internaţional SRL din Bucureşti, în asociere cu societatea Aloref SRL Alba Iulia. De atunci şi
până la începutul anului 2016 au avut loc ample acţiuni de curăţare, ecologizare a platformei
industriale şi de valorificare a fierului vechi, pentru realizarea parcului industrial. Cele două
firme au depus în primăvara anului 2015 proiectul “PARC INDUSTRIAL OCNA MUREȘ”,
propus a fi amplasat în Ocna Mureș,  strada Mihai Eminescu nr. 1, pentru a fi aprobat de către
autorităţi. Încă din faza de proiect s-a avut în vedere ca parcul industrial să cuprindă sectoare
de activitate variate: construcţii maşini, în special prelucrări mecanice, industrie uşoară,

58http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/video-detonari-platforma-upsom-ocna-mures-doua-cladiri-fost-puse-
pamant-implozie-controlata-1_5719f1445ab6550cb83d7d4f/index.html

59 http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/combinatul-ghcl-upsom-ocna-mures-faliment-datorii-25-milioane-
euro-1_50bce6937c42d5a663c5aadc/index.html ; http://adevarul.ro/economie/afaceri/ghcl-upsom-
romania-fostul-combinat-produse-clorosodice-ocna-mures-intrat-faliment-
1_510bc1f04b62ed5875c52428/index.html .
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depozite materiale de construcţii, terminal de transcontainere, depozit îngrăşăminte chimice şi
producţie în industria chimică nepoluantă. Succesul terminalului pentru transcontainere și a
depozitului de îngrășăminte chimice ce urmează să fie amenajate pe această platformă
industrială sunt strâns legate de nodul rutier de la Decea60. Prin Ordinul nr. 938/2015 s-a
acordat titlul de parc industrial Societăţii Parc Industrial Ocna Mureş S.R.L. de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Titlul de parc industrial acordat
potrivit ordinului conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile
prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor
industriale, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:
a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind despre
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitoare la
ajutoarele de minimis;
b) Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației
publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru
investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.61

Figură 34 Schemă parc industrial Ocna Mureș

Sursa: Anexa Ordinului nr. 938/2015 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publiceprivind acordarea titlului de parc industrial Societății PARC
INDUSTRIAL OCNA MUREȘ - S.R.L.

60 https://www.ocnamuresinfo.ro/autostrada-sebes-turda-da-viata-parcului-industrial-ocna-mures-2355.html
61 Ordin dat în 13 mai 2015 şi publicat în Monitorul Oficial al României - în vigoare de la 25 mai 2015.



88

În vara anului 2015, consilierii locali din Ocna Mureș au decis facilităţile fiscale de care pot
beneficia administratorii şi rezidenţii din parcurile industriale de pe raza administrativ-
teritorială a localității. Investitorii vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe terenuri,
corespunzător terenului aferent parcului industrial și scutirea de la plata impozitului pe clădiri,
corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial. Administratorul
parcului industrial poate să beneficieze de facilităţile fiscale aprobate numai dacă îndeplinea
condiţia unui număr minim de angajaţi la nivelul parcului industrial şi a menţinerii numărului
acestora pe toată perioada de acordare a facilităţilor fiscale, adică minim 150 de angajaţi în
primul an; minim 250 de angajaţi la finele celui de-al doilea an (numărul cuprinde şi angajaţii
din primul an); minim 350 de angajaţi la finele celui de-al treilea an (numărul cuprinde şi
angajaţii din primii doi ani)62.
Marele atu al parcului industrial din Ocna Mureş este faptul că este foarte bine conectat la
reţeaua de transport: are cale ferată până în incinta zonei industriale iar oraşul Ocna Mureş are
legătură directă cu autostrada Sebeş – Turda.
Mai mult decât atât:

 Liniile de cale ferată ale parcului sunt legate de Gara Războieni, la 3,5 km, prin Gara
Uioara.

 Parcul are ieşire la drumul naţional Unirea-Noşlac
 Este situat la:

o aprox.5 km față de autostrada A10 Sebeş - Turda, deocamdată în construcţie
o 12 Km de E60 (București-Brașov-Tg. Mureş, Oradea)
o 4 km de E81 (București-Sibiu-Satu Mare)
o 26 km de autostrada A3 Transilvania – Turda
o 70 km de autostrada A1, punctul de intrare - Sebeş
o 50 km de Aeroportul Internaţional Cluj
o 65 km de Aeroportul Internaţional Târgu Mureş
o 120 km de Aeroportul Internaţional Sibiu
o 400 km de Aeroportul Internaţional Bucureşti
o 650 km de oraşul Constanța
o 240 km de Braşov

Parcul Industrial Ocna Mureş este însă atractiv şi din multe alte puncte de vedere, dacă ţinem
cont de facilităţile oferite clienţilor săi:
 În parcul industrial, rezidenţii vor beneficia de facilităţi în funcţie de legislaţia în
vigoare, și anume Legea nr. 186 cu privire la înfiinţarea și funcţionarea parcurilor industriale
și Legea nr. 2986 care prevede aprobarea măsurilor de sprijin pentru investiții în parcuri
industriale.
 Toate clădirile au acces la reţeaua de drumuri şi alei interioare;
 Calea ferată interioară de aproximativ 3500 metri deserveşte toate clădirile (unele au
rampe de încărcare-descărcare;

62 https://www.ocnamuresinfo.ro/facilitati-aprobate-pentru-cei-care-vor-investi-in-parcul-industrial-ocna-
mures-2422.html
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 Parcul este racordat la canalizarea oraşului Ocna Mureş, renovată în 2014;
 Are priză de captare apă din râul Mureş cu o capacitate de peste 100.000 mc/zi;
 Este legat de SEN - Sistemul Energetic Naţional - printr-o staţie TRAFO proprie de
14MWh, cu reţea de iluminat proprie;
 Este cuplat la TRANSGAZ printr-o conductă cu o capacitate de 18 000mc/ora,
amplasată pe un pod special construit;
 Poate fi cuplat la conducta E-ON Gaz, care este amplasată la intrarea în parc;
 Clădirile administrative sunt legate la internet;
 Scutire de impozite pe terenuri, clădiri și alte facilități oferite de autoritățile locale în
conformitate cu legislația, pentru anumite firme63.
 Cuprinde următoarele obiective: clădire laborator (P+1), de 1.390 mp; hală industrială
dotată cu pod rulant de 5 tone, în suprafață de 1.290 mp; hala lăcătușerie montaj de 2.760 mp;
clădire administrație – Pavilion central (P+2E) de1.852 mp; Hală turnătorie, anexe, hala Pilot
Nou de 1.226 mp; hale stații pompe ,,B” și Pilot Vechi și mase plastice de 1.928 mp; clădire și
hală de pompe decantoare utilități de 380 mp; hală depozit sodă calcinată (construcție din
beton) de 3.200 mp; hală construcție metalică, pod rulant H 8m de 1.329 mp etc.64.
Toate acestea reprezintă atuuri de care investitorii români sau străini pot fi atraşi, astfel încât
oraşul Ocna Mureş să renască economic din propria cenuşă, precum pasărea Phoenix. Parcul
se adresează tuturor companiilor interesate să-si desfăşoare activitatea aici, atât pentru
depozitare, cât și pentru activităţi industriale. Astfel, beneficiarii direcţi sunt: firmele de
producţie mici si mijlocii, firmele recent înfiinţate care au nevoie de un spaţiu adecvat,
potenţialii investitori locali şi din străinătate, autorităţile locale, Consiliul Judeţean. Există şi
beneficiari indirecţi, asupra cărora noua direcţie de activitate economică se va răsfrânge
pozitiv şi anume: comunitatea locală, autorităţile fiscale prin taxele percepute.
În momentul de faţă există 19 clădiri la locaţie, cu suprafeţe cuprinse între 200 şi 4000 metri
pătraţi, care sunt folosite pentru birouri, depozite, antrepozite etc. Toate clădirile au
următoarele dotări, atractive pentru investitori şi pentru firme, care îşi pot dezvolta aici
activităţile economice:

 Suprafeţe suplimentare de teren în jurul lor, în funcţie de necesităţile impuse de
activitatea care se desfăşoară în clădirea/depozitul respectiv

 Drumuri interioare şi alei de acces

 Acces intern la calea ferată amintită anterior

 Posibilitatea de a fi conectate la staţia de transformare şi preluare energie electrica din
SEN

 Oricare din clădiri sau hale pot fi separate de alte activităţi

 Clădirile mari pot fi legate direct la drumul public al oraşului şi la drumurile naţionale.

Mai mult de atât, parcul industrial în sine oferă o gamă largă de servicii, în primul rând prin
prisma faptului că este un spaţiu întins, dar bine păzit şi securizat. Apoi beneficiază de o reţea

63 http://piom.ro/engleza/index.php/facilitati
64https://www.ocnamuresinfo.ro/autostrada-sebes-turda-da-viata-parcului-industrial-ocna-mures-2355.html
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de clădiri şi utilităţi tehnice, oferă servicii de mentenanță pentru instalațiile existente, acolo
unde este cazul, întreţinerea infrastructurii logistice, atât pentru calea ferată, cât şi pentru
drumuri, întreţinerea infrastructurii utilităţilor de canalizare, curent electric, apă etc., suport
tehnic şi informarea pentru diversele activităţi, pentru proiecte în orice zonă a parcului
industrial65. În plus de acestea, deţinătorii parcului oferă consultanță juridică, găzduire pentru
activități de protocol, informații clare și detaliate despre piața locală, dar și suport pentru
comunicarea cu autoritățile locale și facilitarea legăturii cu instituțiile de învățământ. În
viitorul apropiat se doreşte lărgirea gamei de servicii destinate pentru firmele şi companiile
rezidente în parc, menite să relanseze economia oraşului prin soluții de curierat, poștă și
asistență medicală.
Parcul Industrial Ocna Mureș este prioritar pe lista investițiilor ASCOM INTERNATIONAL,
astfel că se dorește modernizarea infrastructurii existente, la care se adaugă construirea unei
instalații de obținere a sării prin evaporare din soluție de clorură de sodiu, având în vedere
materia primă existentă în această zonă. La toate acestea se adaugă construirea unei instalații
de reciclare a deșeurilor de plastic prin electroliză, ce poate genera energie verde, și un
terminal de containere pentru preluarea și distribuția unor mărfuri intrate în țară prin portul
Constanța sau colectarea unor mărfuri în vederea expedierii spre portul Constanța66.
Astfel, putem pe bună dreptate afirma că bazele pentru reanimarea pe scară mare a economiei
oraşului, (fără să amintim acum şi de afacerile personale, familiale, de cooperaţie din domenii
economice precum comerţul, morărit – panificaţie, confecţii îmbrăcăminte, construcţii civile
şi industriale, creşterea plantelor medicinale, agricultură) au fost de câţiva ani puse prin
deschiderea Parcului Industrial Ocna Mureş, care deja oferă spaţiul potrivit pentru investitorii
români şi străini, dornici să profite atât de bogăţiile naturale ale zonei (sarea, saramura, râul
Mureş), cât şi de forţa de muncă disponibilă.
O nouă investiție favorabilă pentru orașul Ocna Mureș și pentru întreaga regiune a fost
construcția depozitului de carburanți, cel mai mare din Transilvania, de la Războieni de către
compania Oscar Downstream. Depozitul a devenit funcțional din 2016, creând peste 50 de
locuri noi de muncă și atrăgând în zonă și firme mari. Situat în imediata apropiere a gării
Războieni are acces direct în incintă pe cale ferată, ceea ce conferă o mai mare mobilitate în
aprovizionare și în deservirea clienților depozitului, în afara accesului rutier. Având în vedere
importanța sa, depozitul beneficiază de paza permanentă, supraveghere video fixă și mobilă
precum și de protecția perimetrului cu senzori de mișcare.
Depozitul dispune de cele mai moderne sisteme și instalații de monitorizare, alimentare şi
informare a clienților, toate automatizate. S-a acordat o mare atenție detaliilor tehnice, toate
cele patru depozite Greenfield fiind realizate pe același model, astfel încât să beneficieze de
tehnologie nouă, trasee scurte de conducte, procese automatizate, sistem de securitate cu
supraveghere 24/24 și senzori de perimetru. Noutatea pe care o aduc aceste depozite este
faptul că, pe lângă motorină, acestea au capacitatea de a stoca și benzină67.
Profilul de activitate este depozitare și desfacere produse petroliere, motorină și benzină.
Capacitatea totală a depozitului este de circa 5700 metri cubi, un volum util de circa 4800
metri cubi. Capacitățile de stocare ale terminalului conform proiectului vor fi: rezervor de
2000 m3 motorină, rezervor de 1000 m3 motorină, rezervor de 200 m3 pentru biodiesel, două
rezervoare de 1000 m3 fiecare pentru benzină, rezervor de 500m3 pentru benzină.

65 http://piom.ro/engleza/index.php/infrastructura
66 http://www.jurnaluldeafaceri.ro/ascom-si-aloref-investesc-sustinut-intr-un-parc-industrial-de-amploare/
67 http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/cel-mai-mare-depozit-carburanti-transilvania-construit-ocna-mures-

devenit-operational-1_574c162d5ab6550cb874faa3/index.html
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Figură 35 Antreprenori locali

I.5.4.3. Mici antreprenori locali
Un exemplu foarte bun în domeniul
antreprenoriatului de succes îl reprezintă
businessul familiei Olar care s-a axat pe
creșterea culturilor de gălbenele, salvie și
lavandă, producția fiind valorificată la
piețele săptămânale din diverse orașe din
Transilvania, precum și la târguri cu profil
asemănător.
Începută cu mai bine de 7 ani în urmă

dintr-o pasiune a soților Olar, care au
cultivat la început un hectar cu gălbenele,
afacerea s-a extins de la an la an prin

pasiunea și munca acestora. Doamna Olar obișnuiește să răspundă celor interesați de
activitatea lor cu următoarele cuvinte ”Și lucrul este pe măsură, și câștigul e pe măsură”.

Familia Olar prepară acasă din gălbenele cremă,
săpun și ulei, valorificând, de asemenea, produsul
și sub formă de flori pentru ceai. Salvia și lavanda
sunt culturi mai ușor de întreținut decât cea de
gălbenele. Din acestea producătorii ocnamureșeni
au obținut pulbere, siropuri, creme, tincturi, apă
parfumată, folosite pentru diferite afecțiuni, ca și
condimente, sau pentru uzul casnic. Cu ajutorul
micii distilerii cumpărate și amplasate acasă, soții
Olar au reușit să se transforme din simplii
cultivatori care își vindeau culturile către fabricile
de medicamente și parfumuri, în producători de
produse derivate din florile și tulpinile plantelor
medicinale amintite.68

O afacere de succes asemănătoare îl are ca
protagonist pe ocnamureșeanul Iacob Haiduc, fost
sculer - matrițer în uzină, care, îndată după 1990, o
dată cu începutul decadenței industriale în
România, s-a reprofilat și a început să investească
în agricultură. Acumulând experiență în cultivarea

plantelor oleaginoase: floarea – soarelui, rapița, dar și a dovlecilor și nucilor, și-a deschis de
șase ani propria afacere de obținere a uleiurilor de floarea – soarelui, rapiță, dovleac și nucă
prin presarea la rece. Începuturile nu au fost ușoare, deoarece au presupus o documentare
serioasă pentru obținerea informațiilor necesare. Materia primă o produce chiar domnul
Haiduc.
Ceea ce este și mai impresionant este ideea de brand a afacerii : ”Ulei din casa Haiducului”,
care este menită să promoveze uleiurile de calitate, pe care le folosește pentru uzul

68 https://www.agerpres.ro/romania-colorata/2017/03/26/alba-galbenele-salvie-si-lavanda-trei-culturi-cu-
care-face-profit-o-familie-din-ocna-mures-15-09-57
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gospodăriei și producătorul. Renumele de care se bucură Iacob Haiduc l-au transformat într-
un personaj arhicunoscut și de nelipsit dintre participanții la târgurile și expozițiile de profil,
unde își expune cu mândrie produsele, dovedind că se poate împlini orice pasiune.69

I.5.4.4. O oportunitate de investiție: viitoarea stațiune balneo-climaterică
Ocna Mureș

O revigorare semnificativă a orașului Ocna
Mureș, a atragerii de noi investitori, a
creșterii calitative a standardului de viață
se poate realiza prin readucerea la viață a
stațiunii balneo – climaterice. Consiliul
Județean Alba și Primăria Ocna Mureș au
decis să investească peste 8, 4 milioane de
euro într-o stațiune balneo-climaterică cu
bază de tratament și agrement, care să își
poată primi turiștii în 2020. Proiectul

presupune multiple săli pentru tratamente,

recuperare medicală, înfrumusețare și sănătate, piscine, locuri de joacă pentru copii, săli de
fitness, un restaurant și magazine.
”Având în vedere potențialul balnear al apelor care se află pe locul vechii saline din orașul
Ocna Mureș, valorificarea acestuia prin construirea unui complex de băi sărate, care să
renască tradiția vechilor „Băi Sărate”, devine o necesitate pentru sănătatea tuturor celor ce
ar putea beneficia de pe urma acestor resurse, astfel că noua bază de tratament va deservi
atât locuitorii orașului Ocna Mureș, cât și întreaga zonă limitrofă și nu numai, se arată în
documentația de proiect. Dezvoltarea turismului balnear în zona Ocna Mureș va contribui la
generarea unor beneficii durabile pentru comunitățile locale, va asigura o diversificare a
surselor de venit pentru actorii locali și va oferi premisele necesare creării unui sector
economic viabil și sustenabil, mai precizează reprezentanții CJ. De asemenea, susținerea și
stimularea activității de turism la nivel județean și local urmărește în esență crearea unui
număr substanțial de locuri de muncă, acestea putând contribui la bunăstarea economică a
locuitorilor.” (opinia reprezentanților Consiliului Județean Alba)70.
Baza de tratament va avea o suprafață de 10656 de metri pătrați, bazinele exterioare o
suprafață de peste 1700 metri pătrați, iar în jurul acestora vor fi amenajate spații verzi.

”Primarul din Ocna Mureș, Silviu
Vințeler, a declarat că acest proiect este un
început pentru revenirea economică a
orașului.
”Acesta nu va rezolva toate problemele
economice ori sociale ale locuitorilor, dar
dă startul unei relansări economice bazate

69 http://www.zf.ro/zf-24/dupa-ce-s-a-distrus-toata-industria-m-am-dus-catre-agricultura-ca-sa-mi-castig-
existenta-14111674

70 https://alba24.ro/ocna-mures-statiune-balneo-climaterica-proiectul-bazei-de-tratament-de-84-milioane-de-
euro-sprijinit-de-cj-alba-pentru-dezvoltarea-turismului-in-judet-549180.html

Figură 37 SChiță de proiect stațiune balneoclimaterică

Figură 36 Proiect stațiune balneoclimaterică
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pe resurse naturale aproape nelimitate, relansează în domeniul tratamentului
balneoclimateric din România un brand de prestigiu: Băile Sărate Ocna Mureș. Baza de
tratament este primul pas, dar este un pas mare pentru că această investiție nu se adresează
numai locuitorilor județului Alba, ci tuturor acelora, care în suferință fiind, își pot găsi
vindecarea utilizând bogățiile naturale ale orașului Ocna Mureș”, a spus Silviu Vințeler71.

Figură 38 Fotografie de epocă - clădirea veche a băilor sărate din Ocna Mureș

Figură 39 Anunț din presa de epocă - sezonul turistic al băilor sărate de la Ocna Mureș

Sursa fotografiilor: Ziarul Adevărul72

I.5.5 Analiza SWOT a economiei din orașul Ocna Mureș

Puncte tari

- Structură economică diversificată;
- Sector industrial relativ diversificat

cu activități specifice fabricării confecțiilor,
construcțiilor civile și industriale, morăritului
și panificației;

- Existența depozitelor de sare și a

Puncte slabe

- Capacitate limitată în atragerea şi
utilizarea fondurilor europene disponibile
pentru dezvoltare;

- Existența în zona periurbană a unor
zone economice slab dezvoltate (disparități
microregionale de dezvoltare economică);

71 https://ziarulunirea.ro/foto-cum-va-arata-statiunea-balneo-climaterica-de-cinci-stele-de-la-ocna-mures-si-
locul-in-care-va-fi-realizata-investitia-de-84-milioane-de-euro-409826/

72 http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/statiune-tratament-balnear-moderna-ocna-mures-proiectul-costa-75-
milioane-euro-1_53f9abb90d133766a888d92b/index.html
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apelor cu concentrație salină foarte mare;
- Forță de muncă calificată în industria

sării, a sodei, a fermentării tutunului;
- Potențial major (resurse naturale și

forță de muncă) pentru sectorul industrial al
extragerii și prelucrării sării și a tuturor
derivatelor;

- Interesul autorităților locale pentru
recunoașterea activității antreprenorilor locali

- Idei antreprenoriale și afaceri locale
de succes (plante medicinale, uleiuri presate
la rece)

- Veche stațiune balneo-climaterică
datorită apelor cu concentrație salină foarte
mare

- Potențial turistic
- Parc industrial nou cu facilități

multiple, spații amenajate, inclusiv
ieșire la autostradă

- Prezența depozitului de carburanți de
la Războieni cel mai mare din
Transilvania care poate atrage
investitori

- Creșterea numărului agenților
economici

- Creșterea numărului IMM-urilor
- Creșterea numărului de angajați în

ultimii doi ani și reducerea șomajului
- Creșterea cifrei de afaceri în ramurile

comerț, transporturi, învățământ,
cultură-artă, turism, prestări servicii,
silvicultură, agricultură, până la
aproape dublarea acestei cifre

- Creșterea cifrei de afaceri a orașului
Ocna Mureș

- Ritm lent al creării unor noi activități
economice adecvate potențialului localităților
din zona învecinată, precum și relansării unor
activități economice istorice (prelucrarea
sării, a sodei, a tutunului);

- Distrugerea vechilor fabrici, uzine și
a infrastructurii specifice

- Dispariția industriilor specifice
profilului economic al orașului: extragerea și
prelucrarea sării, a sodei și derivatelor,
fermentarea tutunului

- Lipsa locurilor de muncă pentru forța
de muncă calificată în industriile istorice
specifice orașului Ocna Mureș în trecut

- Necorelarea strategiilor:
neincluderea/ neasimilarea strategiei orașului
Ocna Mureș în strategia județului, regiunii și
la nivel național;

- Lipsa înfrățirilor cu localități din
Comunitatea Europeană, lipa colaborării
internaționale pentru atragerea de investitori
și pentru participarea în proiecte
transnaționale comune;

- Accidente locale cauzate de
prăbușirile tavanelor vechilor galerii miniere
care au distrus străzi, locuințe, magazine

- Instabilitatea terenului în centrul
localității, deasupra tavanelor vechilor mine

- Existența în centrul localității a
lacurilor sărate

- Rată în continuare mare a șomajului
- Locuri de muncă puține și recalificare

slabă a șomerilor
- Navetismul forței de muncă în

localitățile vecine (cauzează disconfortul și
nemulțumirea locuitorilor)

- Insuficienta promovare a produselor
locale pe plan național și internațional;

- Sectoare neacoperite în domeniul
serviciilor;

- Slabă utilizare a serviciilor bancare;
- Insuficienta utilizare a oportunităților

de dezvoltare economică și consolidare a
competitivității la scara adecvată;

- Lipsa informației transparente și
actualizate privind actorii economici și
performanțele lor.

Oportunități Amenințări
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- Existența unor programe de finanțare
pentru întreprinderile mici și mijlocii;

- Dezvoltarea de relații de parteneriat
economic și administrativ cu unități
teritoriale (similare sau asemănătoare) din
țară și străinătate;

- Tradiția în industria sării și a
tutunului poate fi relansată prin investiții
străine și naționale;

- Accesarea programelor specifice care
să conducă la valorificarea spiritului
antreprenorial;

- Învățământul tehnic și cel continuu
pot sprijini de asemenea adecvarea forței de
muncă la cererea pieței;

- Atragerea de investitori străini și
existența de terenuri adecvate pentru
dezvoltarea de noi investiții;

- Interesul Uniunii Europene de a
susține competitivitatea.

- Stațiunea balneo-climaterică care va
relansa turismul și va aduce noi locuri de
muncă

- Comunicarea mai intensă între
structurile locale și județene

- Refacerea celor două gări industriale
ale orașului

- Lipsa de receptivitate și flexibilitate
la cerințele pieței care determină decalaje
economice mari, greu de recuperat;

- Fluctuații ale prețurilor la materii
prime, materiale, energie electrică, gaze
naturale, generate de procese inflaționiste sau
rate de schimb Leu/Euro nefavorabile;

- Modificări frecvente ale Codului
Fiscal și ale legislației în domeniu;

- Schimbările politice frecvente care
pot crea destabilizare și decalaje

- Lipsa eforturilor conjugate și
intersectoriale din partea tuturor actorilor din
zona Ocna Mureș ar putea conduce la
performanțe slabe în domeniul dezvoltării
economice

- Lipsa unei abordări intersectoriale a
dezvoltării de tipul privat – academic
(cercetare-dezvoltare-inovare) – public în
favoarea dezvoltării economice și a
consolidării competitivității.

I.6. Capitalul uman şi mediul social. Principalele elemente de demografie la
nivelul orașului Ocna Mureș

I.6.1. Evoluția principalilor indicatori demografici la nivelul orașului Ocna Mureș



96

I.6.1.1. Evoluția numărului populației orașului Ocna Mureș73

Din punct de vedere demografic, oraşul Ocna Mureş, cu o populaţie stabilă de 14462 de
locuitori la începutul anului 2017 (în scădere faţă de anul 2014, când oraşul avea 14945
locuitori), se află pe locul al 6-lea în sistemul urban din judeţul Alba, urmat de oraşele
Zlatna, Câmpeni, Teiuş, Abrud şi Baia de Arieş (toate oraşele amintite având sub 10.000 de
locuitori, iar oraşul Baia de Arieş sub 5.000 de locuitori). La nivel judeţean, cea mai mare
populaţie în 2017 o avea municipiul Alba Iulia (74425 locuitori), urmat la mare distanţă de
municipiul Sebeş (32481 locuitori), oraşul Cugir (26445 locuitori), municipiul Aiud (26091
locuitori) şi municipiul Blaj (20929 locuitori).
În anul 2017, populaţia după domiciliu din oraşul Ocna Mureş reprezintă 6,4% din cea a
mediului urban din judeţul Alba, iar conform ultimelor 3 recensăminte, de 6,6% în 2011, de
6,8% în 2002 şi de 7,0% în 1992.
Analizând evoluţia populației mediului urban din judeţul Alba pe o perioadă mai mare de
două decenii s-a observat că municipiul Alba Iulia, municipiul Sebeş şi oraşul Teiuş au
înregistrat creşteri ale numărul populaţiei, în timp ce celelalte centre urbane au înregistrat
scăderi.
Luând în considerare datele statistice din Baza de date a localităţilor (BDL) din evidenţa
Institutului Naţional de Statistică, s-a ajuns la concluzia că timp de un deceniu populaţia
stabilă a oraşului Ocna Mureş a scăzut cu -6,0% în 2011 faţă de 2002, de la 15857 de
locuitori la 14910 de locuitori. În anul 2012 s-a observat o creştere de +1,6% faţă de anul
anterior. În 2012-2014 s-a înregistrat o scădere a populaţiei de -3%, de la 15144 de locuitori
la 14826, iar în 2015-2017 evoluția a fost lent ascendentă, cu o creștere de 2%.
Analizând evoluţia populaţiei oraşului Ocna Mureş la ultimele 3 recensăminte, s-a observat
că populaţia stabilă a scăzut cu -15,9% în 2011 față de 2002 (de la 13036 de locuitori în
2011 la 15503 de locuitori în 2002) și cu -19,8% în 2011 față de 1992. (16256 de locuitori în
1992.
Între recensămintele din 1992 și 2011 ponderea populației masculine din orașul Ocna Mureș a
scăzut (de la 49,5% la 48,8%), în timp ce populația feminină a crescut (de la 50,5% la 51,2%).
În 2017, din totalul populaţiei de 14462 locuitori, 7169 sunt bărbaţi, deci o proporţie de
49,57%, în timp ce numărul femeilor este de 7293, deci 50,43%. Așadar, în prezent faţă de
2011, se constată o tendinţă de egalizare între numărul bărbaţilor şi cel al femeilor.
La Recensământul din 2002, 66% din populația unității administrativ teritoriale Ocna
Mureș avea domiciliul în orașul omonim, urmat de 10% în Războieni-Cetate, 9% în Uioara
de Sus, 8% în Uioara de Jos, 5% în Cisteiu de Mureș, iar 2% în Micoșlaca.
Trebuie precizat faptul că diferențele semnificative între numărul populației conform
statisticii curente și numărul populației înregistrat la recensământ sunt cauzate de faptul că
pe perioada 2002-2017 populația a fost calculată prin metoda componentelor, folosind surse
administrative pentru migrația externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen al migrației
ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a
populației României.

73 S-au folosit datele statistice din Baza de date a localităților (BDL-urile) şi datele Recensămintelor din 1992,
2002 şi 2011 din evidența Institutului Național de Statistică
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Figură 40 Evoluția populației totale la nivelul Orașului Ocna Mureș  între recensămintele din 1850 și 2011

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensămintele din perioada 1850-2011

Figură 41 Evoluţia populaţiei totale stabile la nivelul orașului Ocna Mureș în perioada 2002-2017
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Figură 42 Ponderea populației la nivelul localităților orașului Ocna Mureș la Recensământul din 2002

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localităţii 2002-2014

An Populația
totală

Structura populației pe sate (Număr persoane)

Ocna
Mureș

Cisteiu
de

Mureș
Micoșlaca Războieni

Cetate
Uioara
de Jos

Uioara
de Sus

1850 4798 1923 520 556 615 752 432
1880 5812 2660 532 463 715 846 596
1890 7251 3418 611 592 828 1060 742
1900 8297 4051 701 572 952 1118 903
1910 9515 4976 736 617 1115 1105 966
1920 9481 4891 731 578 1313 1122 846
1930 10518 5322 789 701 1439 1253 1014
1941 10275 5004 803 730 1479 1128 1131
1956 13626 10701 889 650 1386 - -
1966 15283 8952 817 621 1719 1299 1875
1977 16416 10227 813 527 1824 1430 1595
1992 16256 11009 643 336 1508 1345 1415
2002 15503 10270 710 349 1536 1279 1359

Tabel 10 Structura populației pe localități la recensăminte

Sursa datelor: Varga E. Arpad, ”Evoluția demografică a populației din județul Alba între anii 1850-
2002” http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abetn02.pdf
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Figură 43 Evoluţia populaţiei după domiciliu la 1 iulie la nivelul mediului urban din judeţul Alba în perioada 1992-2017

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localităţilor 2015, Recensămintele din
1992, 2002 și 2011

I.6.1.2. Structura populației orașului Ocna Mureș

Structura populației pe grupe de vârstă și sexe
În anul 2014, ponderea populației orașului Ocna Mureș pe grupe majore de vârstă a fost
următoarea: 13,5 % populație tânără (1966 persoane), 69,2% populație adultă (10070
persoane) și 17,3% populație vârstnică (2515 persoane). Conform piramidelor vârstelor din
anii 2014, 2011, 2002 și 1992, se observă o scădere a populației tinere și o creștere a
populației vârstnice. Analizând creșterea/descreșterea populației stabile pe grupe de vârstă la
Recensământul din 2011 comparativ cu cel din 1992, se observă o descreștere a populației
tinere cu vârste cuprinse între 5 și 24 de ani, urmată de o creștere a populației adulte cu vârste
cuprinse între 25 și 44 de ani, apoi o descreștere a populației de 45 - 69 de ani și o creștere a
populației de 70 - 85 de ani și peste. Analizând piramida vârstelor la nivelul mediului urban
din județul Alba în 2011 se observă faptul că este asemănătoare celei de la nivelul orașului
Ocna Mureș. În anul 2017, ponderea populației orașului Ocna Mureș pe grupe majore de
vârstă este următoarea: 13,1% populaţie tânără (1894 persoane), 68,7% populaţie adultă (9936
persoane), 18,2% populaţie vârstnică (2632 persoane). Se observă în 2017 scăderi în rândul
populaţiei tinere şi adulte şi o creştere importantă în rândul populaţiei vârstnice. O altă
constatare, observând statisticile INS, este scăderea semnificativă (faţă de anul 2016) a
populaţiei tinere şi mai ales a populaţiei încadrate în grupa de vârstă 0-4 ani (de la 590
persoane în 2016 la 576 persoane în 2017, pe fondul îmbătrânirii populației şi al scăderii
natalităţii). Modificări sunt şi în rândul populaţiei cuprinse în intervalul de vârstă 50-70 de
ani, unde se constată modificări substanţiale prin creşterea numărului de persoane în 2017 faţă
de anul anterior (cf. statisticilor INS – baza Tempo ONLINE – matricea POP107D -
POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de vârstă, sexe, judeţe şi localităţi).
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Figură 44 Piramida vârstelor populației în anul 2017 Figură 45 Ponderea populației pe grupe majore de vârstă în anul 2017

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Figură 46 Creșterea / descreșterea numărului populației stabile pe grupe de vârstă la Recensământul din 2011 față de
Recensămintele din 2002 și 1992 în orașul Ocna Mureș

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensămintele din 1992, 2002 și 2011
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Figură 47 Piramida vârstelor populației din orașul Ocna Mureș la Recensământul din 2011

Figură 48 Piramida vârstelor populației din mediul urban din județul Alba la Recensământul din 2011

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2011

Figură 49 Piramida vârstelor populației din orașul Ocna Mureș la Recensământul din 2002

Figură 50 Piramida vârstelor populației din orașul Ocna Mureș la Recensământul din 1992

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2012
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La nivel de localitate, la Recensământul din 2002 cea mai mare populației tânără (0-14 ani)
după orașul Ocna Mureș era în Uioara de Sus (254 persoane), Războieni - Cetate (242
persoane) și Uioara de Jos (227 persoane). În afară de orașul Ocna Mureș, cea mai numeroasă
populație adultă (15-64 ani) se afla în Războieni-Cetate aproape 1000 de persoane, iar la polul
opus Micoșlaca sub 200 de persoane. Referitor la populația vârstnică (65 de ani și peste), în
afară de orașul Ocna Mureș, cel mai mare număr a fost în Războieni-Cetate, peste 300 de
persoane, iar cele mai puține, sub 100 de persoane în Micoșlaca.

Figură 51 Populația pe grupe majore de vârstă la nivelul localităților componente ale orașului Ocna Mureș la Recensământul din
2002

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2002

Raportul de dependență al tinerilor a scăzut în 2011 în raport cu valoarea înregistrată în 1992
de la 34% la 23.7%. Această scădere este efectul reducerii numărului de tineri în populația
totală a orașului. Raportul de dependență al vârstnicilor a crescut în 2002 comparativ cu
1992, de la  31% la 27%, acest fapt datorându-se creșterii numărului de persoane vârstnice în
orașul Ocna Mureș. Comparativ cu Recensământul din 2011, raportul de dependență al
vârstnicilor a scăzut de la 37% la 30%. Raportul de dependență demografică calculat pentru
populația orașului Ocna Mureș, conform datelor Recensământului din 2011 și 2002, definește
dintr-o perspectivă comparată cu valorile la nivel național o comunitate umană cu marcante
caracteristici rurale inserate pe structuri și funcții urbane. La nivelul anului 2017, nivelul de
dependență al tinerilor este de 19,06%, respectiv de  26,48% pentru vârstnici, rezultând un
nivel al dependenței generale de 45,54%.
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Tabel 11 Raportul de dependență demografică la nivelul orașului Ocna Mureș pentru anul 2017, respectiv
Recensământul din 2011 comparativ cu cele din 2002 și 1992

UAT/
Mediul
urban și
rural din
România

Raportul de dependență demografică %

Generală Populația
tânără

Populația
vârstnică

Date statistice pentru anul 2017
45,54%. 19.06% 26,48%

Recensământul din 2011

Ocna
Mureș 53.7 23.7 30

Total -
România 47 23.3 23.7

Recensământul din 2002

Ocna
Mureș 66 29 37

Urban -
România 44.5 23 21.4

Rural -
România 78.1 34.7 43.4

Total -
România 61.3 28.9 32.4

Recensământul din 1992

Ocna
Mureș 65 34 31

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Structura populației după nivelul instituției de învățământ absolvite
Analizând structura populației după nivelul instituției de învățământ absolvite la
Recensământul din 2011, la nivelul orașului Ocna Mureș se observă faptul că 10% (1184
persoane) din populația stabilă de 10 ani și peste a absolvit nivelul de învățământ superior
comparativ cu 18% (32518 persoane) la nivelul mediului urban din județul Alba. Cea mai
mare pondere, o treime, 28% (3344 peroane) au absolvit învățământul liceal, iar un sfert, 24%
(2827 persoane)  învățământul gimnazial (comparativ cu o cincime la nivelul mediului urban
din județul Alba). O pondere de 17% (2032 persoane) au absolvit învățământul profesional și
de ucenici, iar 5% (571 persoane) învățământul postliceal și de maiștri. Un procent de 2%
(257 persoane) nu au nicio formă de învățământ absolvită.
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Figură 52 Structura populației stabile după nivelul de educație la nivelul orașului Ocna Mureș la Recensământul din
2011

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2011

Figură 53 Structura populației stabile după nivelul de educație la nivelul mediului urban din județul Alba la
Recensământul din 2011

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2011
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Figură 54 Structura populației stabile pe sexe după nivelul de educație la nivelul orașului Ocna Mureș la
Recensământul din 2011

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2011

Structura populației pe etnie
La nivelul orașului Ocna Mureș, la Recensământul din 2011, populația majoritară era formată
din români, 78,1% (10187 persoane), urmată de 8,8% (1141 persoane) de maghiari, 6,6%
(860 persoane) de romi, 0,1% (7 persoane) germani, iar pentru 6,4% informația era
nedisponibilă.
La nivelul mediului urban din județul Alba, la Recensământul din 2011, 84,4% din populație
erau români, urmată de 3,8% maghiari și tot atâția romi, iar 0,2% germani.
Structura populației pe religie
La nivelul orașului Ocna Mureș, la Recensământul din 2011, majoritatea populației era de
religie ortodoxă, 73,7% (9608 persoane), urmată de 6,4% (833 persoane) reformați, 4,3%
(561 persoane) penticostali, 4,1% (540 persoane) greco-catolici, 1,7% (218 persoane)
romano-catolici, 1,0% baptiști (135 persoane) și martorii lui Iehova (129 persoane).
La nivelul mediului urban din județul Alba, la Recensământul din 2011, 80,0% din populație
erau ortodocși, urmați de 3,2% greco-catolici, 2,7% reformați, 1,8% penticostali, 1,4%
romano-catolici, 1,2% baptiști, iar 1,7% altă religie.

I.6.1.3. Mișcarea generală (dinamica) a populației orașului Ocna Mureș
Indicatorii mișcării naturale a populației
Unul dintre indicatorii de bază ce ilustrează cel mai bine fenomenul mișcării naturale a
populației este sporul natural, atât cel exprimat prin valori absolute (diferența dintre numărul
de născuții vii și numărul total de decese), cât și cel în valori relative (diferența dintre rata
natalității și rata generală a mortalității, cunoscută sub denumirea de rata sporului natural).
Timp de mai bine de un deceniu, în perioada 2002-2014, evoluția ratei sporului natural a
înregistrat doar valori negative, cu valori maxime de -7,4‰ în 2005 și valori minime de -
4,2‰ în 2004. Aceste valori negative ale sporului natural sunt datorate numărului mic de
născuți vii comparativ cu cel al deceselor. La nivelul orașului Ocna Mureș, în perioada 2002-
2015, numărul mediu de născuți vii este de 129,2, cel mai mare fiind de 163 persoane (2002),
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iar cel mai mic de 106 persoane (2015). Raportat la aceeași perioadă, numărul mediu de
decese a fost de 211,9 persoane, cel mai mare fiind de 241 (2002), iar cel mai mic de 183
(2012).

Figură 55 Evoluția ratei sporului natural la nivelul orașului Ocna Mureș în perioada 2002-2015

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localității 2002-2015

Atât rata natalității, cât și rata mortalității, au înregistrat în perioada 2002-2014 o evoluție
sinusoidală. Valorile ratei natalității sunt cuprinse între 7,2‰ în 2010 și 10,3‰ în 2004.
Valorile ratei mortalității sunt mult mai mari față de rata natalității, înregistrând valori
cuprinse între 12,1‰ în 2012 și 15,5‰ în 2006. În anul 2015 valoarea ratei natalităţii era de
7,18‰, în scădere uşoară faţă de rata din 2010. Valoarea ratei mortalităţii în 2015 este în
creștere faţă de 2013 şi în coborâre faţă de 2014, ajungând la 13,55‰, dar rămânând sub
nivelul de 15,5‰ atins în 2006.

Figură 56 Evoluția mișcării naturale a populației orașului Ocna Mureș analizată prin rata natalității și rata mortalității în perioada
2002-2015

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localității 2002-2014
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Informații importante privind fenomenul mișcării naturale a populației orașului Ocna
Mureș sunt oferite de valorile ratelor nupțialității și divorțialității.
Nupțialitatea, rata nupțialității, definită de frecvența căsătoriilor, mai precis numărul de
căsătorii la 1000 de locuitori, a înregistrat atât creșteri de 4,6 ‰ la 8,8‰ în perioada 2004-
2007 și de la 3,6‰ la 4,5‰ în perioada 2011-2014, cât și descreșteri de la 8,8‰ la 3,6% în
perioada 2007-2011. În perioada 2002-2014 numărul mediu de căsătorii a fost de 85, cele mai
multe fiind în 2007 (135 căsătorii), iar cele mai puține în 2011 (54 căsătorii). În anul 2015,
ultimul pentru care INS oferă statistici, rata nupţialităţii a fost de 3,72‰ (55 căsătorii
înregistrate), în scădere faţă de anul precedent. În ceea ce privește rata divorțialității (numărul
de divorțuri la 1000 de locuitori), raportându-ne tot la aceeași perioadă și la nivelul orașului
Ocna Mureș, aceasta a înregistrat valori cuprinse între 1,1‰ în 2008 și 1,8‰ în 2004.
Numărul mediu de divorțuri a fost în perioada 2002-2014 de 26. În anul 2015, rata
divorţialităţii era de 1,35‰ (20 de divorţuri), menţinându-se cu mici fluctuaţii la acelaşi nivel
ca în anii 2013-2014. Valorile relativ mici ale ratei divorțialității pot scoate în evidență faptul
că în orașul Ocna Mureș există un sentiment de protecție și respect pentru familia tradițională.
(cf INS – Baza Tempo Online – matricele POP210D şi POP212D ).

Figură 57 Evoluția ratei nupțialității și a ratei divorțialității la nivelul orașului Ocna Mureș în perioada 2002-2015

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localității 2002-2015

Indicatorii mișcării  migratorii a populației
Mișcarea migratorie a populației este a doua componentă a mișcării generale (dinamica) a
populației, având un rol foarte important în evoluția numărului de locuitori ai unei comunități
umane. Ea este definită de deplasarea teritorială a populației, indiferent de numărul de
persoane, durată și scopul pentru care se face.
La nivel național. migrația pentru muncă (asociată sau nu cu mobilitatea teritorial) constituie
în prezent cea mai dinamică formă de circulație a populației. În România postdecembristă
migrația a accentuat decalaje teritoriale prin efectul de aglomerare a maselor demografice.
În analiza mișcării migratorii a populației accentul cade pe migrația internațională și migrația
internă. În ceea ce privește migrația internațională (diferența dintre numărul emigranților și
cel al imigranților), la nivelul orașului Ocna Mureș, s-a observat ca acesta a fost în ultimul
deceniu extrem de mică. În perioada 2002-2013 cele mai mici solduri ale migrației
internaționale au fost în 2010  (-8 persoane) și 2012 (-7 persoane). În anii 2014-2015, s-au
înregistrat următoarele valori: în 2015 (-10 persoane), iar în 2014 (-14 persoane). (cf INS-
Baza Tempo Online –matricele POP309E şi POP310E).
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Figură 58 Soldul migrației internaționale la nivelul orașului Ocna Mureș în perioada 2002-2015

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localității 2002-2015

O accentuată dinamică teritorială a populației din punct de vedere migratoriu a fost la nivelul
orașului Ocna Mureș din punct de vedere al migrației interne, care de fapt reprezintă
totalitatea deplasărilor însoțite de schimbarea definitivă a domiciliului între unitățile
administrativ-teritoriale ale unei țări. Aceasta este o componentă esențială a proceselor de
dezvoltare, fiind corelată cu schimbările economice, de structură socială sau de calitate a
vieții. Având la bază numărul de stabiliri de domiciliul în localitate și plecări cu domiciliul
din localitate, indicatorul de referință este rata soldului migratoriu. Analizând evoluția ratei
soldului migratoriu pe o perioadă mai mare de un deceniu, s-a constat ca aceasta a avut valori
pozitive doar în perioada 2002-2004, din 2004 și până în 2015 numai valori negative. Cea
mai mică valoare s-a înregistrat în 2014 de -7,89‰. În anul 2013 valoarea era de -5,29‰ Din
ultimele date oferite de INS, în anul 2015, rata soldului migratoriu era de -1,35‰, în creştere
pozitivă faţă de anul 2014, când se înregistrase cea mai mică valoare (cf. BDL).

Figură 59 Rata soldului migratoriu (migrația internă) la nivelul orașului Ocna Mureș în perioada 2002-2015

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localității 2002-2014

Un alt indicator important în analiza mișcării migratorii a populației, determinat de
schimbările de domiciliu, este creșterea migratorie sau bilanțul demografic migratoriu
(cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de ”spor”, ”excedent”, ”deficit”
migratoriu în urma diferenței dintre numărul de stabiliri cu domiciliul și cel al plecărilor cu
domiciliul. Prin prisma acestui aspect, la nivelul orașului Ocna Mureș, în perioada 2002-2012
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valoarea medie a sporului migratoriu a fost de -19 persoane, cea mai mare valoare fiind de
25 persoane în 2002 (urmată de 13 persoane în 2004), iar cea mai mică valoare de -83
persoane în 2010 (urmată de -56 persoane în 2012 și -32 persoane în 2011, -14 persoane în
2014 și -10 persoane în 2015).
Dacă ne referim strict la cei doi indicatori ce evidențiază aspectele referitoare la schimbările
de domiciliu, în perioada 2002-2015, la nivelul orașului Ocna Mureș cel mai mare număr de
persoane care s-au stabilit cu domiciliul în oraș a fost de 218 în 2004, iar cel mai mic număr a
fost de 109 în 2005. În ceea ce privește numărul de plecări cu domiciliul în altă localitate, cele
mai multe persoane care au plecat din orașul Ocna Mureș au fost în 2014 (276 persoane), iar
cele mai puține în 2005 (145 persoane). În 2013 s-au stabilit cu domiciliul 129 persoane şi au
plecat 215, în 2014 s-au stabilit 142 de persoane şi au plecat 276 persoane, iar în 2015 s-au
stabilit 192 persoane şi au plecat 223 persoane.

Figură 60 Evoluția numărului de stabiliri cu domiciliul și al celui de plecări cu domiciliul la nivelul orașului Ocna
Mureș în perioada 2002-2015

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localității 2002-2015

I.6.2. Forţa de muncă din orașul Ocna Mureș

I.6.2.1 Structura pe sectoare economice a forței de muncă. Forța de muncă salariată
Timp de mai bine de un deceniu forța de muncă salariată din orașul Ocna Mureș a scăzut la
jumătate, cu -55% de la 3841 salariați în 2002 la 1727 salariați în 2013. În 2013 față de în
urmă cu 5 ani numărul salariaților a scăzut cu peste o treime, cu -37,8% (2777 salariați în
2009) și cu jumătate mai puțin în urmă cu 10 ani, cu -51,3% (3545 salariați în 2004).
Analizând evoluția numărului de salariați se observă din graficul de mai jos că aceasta a
înregistrat o scădere din 2002 până în 2005, urmând o ușoară creștere până în 2008, iar o dată
cu criza financiară o scădere accentuată până în 2013. De la 1727 de salariaţi în 2013, s-a
ajuns în anul 2014 la un număr mediu de 1406 de salariaţi, înregistrându-se astfel din nou o
scădere semnificativă cu – 18,59% faţă de anul anterior. Situaţia a cunoscut o ameliorare în
2015, când are loc o creştere uşoară a numărului mediu de salariaţi, ajungându-se la 1418. (cf.
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INS- Baza Tempo Online – matricea FOM104D - Numărul mediu al salariaţilor pe judeţe și
localităţi; BDL 2002-2015).

Figură 61 Evoluția numărului de salariați la nivelul orașului Ocna Mureș în perioada 2002-2015

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localității 2002-2015

I.6.2.2 Participarea populației la viața economică
Indicatorii ce evidențiază cel mai bine aspectele referitoare la resursele umane de muncă sunt
cei legați de populația activă (formată din populația ocupată și șomeri) comparativ cu
populația inactivă.
La Recensământul din 2002 populația activă era de 38,0% din populația stabilă, pondere
mai mică față de Recensământul din 1992 (40,8%). În 2002, ponderea șomerilor era de 9,8%
de trei ori mai mare față de cea din 1992 (2,9%). În 2002 populația ocupată reprezenta mai
mult de o treime din populația stabilă, de 38%, iar în urmă cu un deceniu aceasta era mult mai
mare, de  40,8%. Ponderea populației inactive era în 2002 de 62,0%, cele mai mari ponderi
înregistrându-se în rândul pensionarilor (un sfert, 26,6%), elevilor și studenților (15,9%) și
casnicelor (9,1%).
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Tabel 12 Populația activă și inactivă a Orașului Ocna Mureș la Recensămintele din 1992 și 2002

Populația
activă și
inactivă a
Orașului Ocna
Mureș la
Recensămintele
din 1992 și
2002

1992 2002

Total Pondere
(%) Total Pondere

(%)

Populația
stabilă 16256 100 15503 100

Populația
activă 6629 40.8 5887 38.0

- Populația
ocupată 6157 37.9 4370 28.2

- Șomeri 472 2.9 1517 9.8

Populația
inactivă 9627 59.2 9616 62.0

- Elevi, studenți 2597 16.0 2465 15.9

- Pensionari 3639 22.4 4120 26.6

- Casnice 1681 10.3 1406 9.1

Întreținuți de
alte persoane 1636 10.1 1291 8.3

- Întreținuți de
stat 10 0.1 89 0.6

- Alte situații 64 0.4 245 1.6
Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

La nivelul localităților orașului Ocna Mureș, la Recensământul din 2002, cea mai mare
pondere a populației inactive, de peste trei sferturi, a fost în Micoșlaca (77,1%), urmată de
Cisteiu de Mureș cu 69,2%, Uioara de Sus (68,8%) și Războieni/Cetate (68,6%). Cea mai
mare pondere a șomerilor o întâlnim în Uioara de Sus (11,5%), Ocna Mureș și Cisteiu de
Mureș (10,1%), iar cea mai mică în Micoșlaca (6,0%). Cea mai mare pondere a populației
ocupate este în Ocna Mureș, de o treime, 31,2% urmată de Războieni-Cetate cu un sfert,
24,0% și Uioara de Sus (23,0%).
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Tabel 13 Populația activă și inactivă pe localități la nivelul orașului Ocna Mureș la Recensământul din 2002

Localități Total
populație

Populația activă

Total
populație
inactivă

Total
populație

activă
Populația
ocupată

Populația
neocupată
(șomeri)

Ocna
Mureș 10270 4238 3203 1035 6032

Uioara de
Jos 1279 399 280 119 880

Uioara de
Sus 1359 469 313 156 890

Cisteiu de
Mureș 710 219 147 72 491

Micoșlaca 349 80 59 21 269

Războieni-
Cetate 1536 482 368 114 1054

Total
Ocna
Mureș

15503 5887 4370 1517 9616

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Figură 62 Ponderea populației active și inactive la nivelul localităților componente ale orașului Ocna Mureș la
Recensământul din 2002

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2002

Analizând evoluția numărului de șomeri înregistrați în ultimii 12 ani la nivelul orașului Ocna
Mureș se observă o traiectorie sinusoidală cu un număr maxim de 976 șomeri în 2010. În
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2014 s-au înregistrat 235 șomeri, în 2007 (250 șomeri) și în 2008 (264 șomeri). La sfârşitul
anului 2015 erau înregistrate 212 persoane şomere, în anul 2016 erau 196 de şomeri, cea mai
mică valoare de după anul 2005. În luna martie 2017 erau un număr de 214 şomeri,
semnalându-se o creştere cu +8,41%. (cf INS – Baza Tempo – Online, matricea SOM101E -
Şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii, pe sexe, judeţe si localităţi).

Figură 63 Evoluția numărului de șomeri înregistrați în ultimul deceniu la nivelul orașului Ocna Mureș, în perioada 2005-2017

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localității 2005-2017

În ceea ce privește ponderea șomerilor după sex s-a observat în ultimii 5 ani un procent mai
mare în rândul bărbaților. Astfel în 2010 două treimi dintre șomeri erau bărbați, iar o treime
femei, în restul anilor ponderile fiind aproximativ egale cu o ușoară creștere în rândul
bărbaților. La nivelul mediului urban din județul Alba evoluția ponderii șomerilor după sex
este asemănătoare celei la nivelul orașului Ocna Mureș. În anul 2015, ponderea şomerilor
după sex era următoarea: 120 bărbaţi şomeri (56,6%), 92 femei şomere (43,4%); în 2016 erau:
113 bărbaţi şomeri (57,65%) şi 83 de femei şomere (42,35%); la finalul lunii martie 2017 erau
şomeri: 129 bărbaţi (60,28%) şi 85 femei (39,72%). Se poate enunţa următoarea concluzie:
din 2013 începe să se vadă tot mai pregnant decalajul dintre ponderea şomerilor bărbaţi şi a
femeilor şomere, luna martie 2017 fiind exemplul cel mai edificator în acest sens.

Figură 64 Evoluția ponderii șomerilor după sex la nivelul orașului Ocna Mureș în perioada 2010-2017

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date a localității 2010-2017
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Tabel 14 Numărul de șomeri pe sexe la nivelul orașului Ocna Mureș și a mediului urban din județul Alba în ultimii 6
ani, perioada 2010-2016

Mediul urban  din
județul Alba
Numărul șomerilor
înregistrați la sfârșitul
anului - total

8603 5749 6905 9102 4702 3360 3105

Numărul șomerilor
înregistrați la sfârșitul
anului - total femei

3933 2762 3385 4697 2124 1686 1480

Numărul șomerilor
înregistrați la sfârșitul
anului - total bărbați

4770 2987 3520 4405 2578 1674 1625

Orașul Ocna Mureș
Numărul șomerilor
înregistrați la sfârșitul
anului - total

976 429 388 755 235 212 196

Numărul șomerilor
înregistrați la sfârșitul
anului - total femei

302 196 192 412 102 92 83

Numărul șomerilor
înregistrați la sfârșitul
anului - total bărbați

674 233 196 343 133 120 113

Sursa datelor: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba

Referitor la ponderea populației ocupate pe localități după statutul profesional la
Recensământul din 2002 cea mai mare pondere s-a înregistrat în rândul populației salariate,
peste 90% cu excepția localităților Uioara de Sus și Micoșlaca. Cea mai mare pondere a
lucrătorilor pe cont propriu s-a înregistrat în Micoșlaca (16,9%), urmată de Uioara de Sus
(9,6%) și Cisteiu de Mureș (6,1%). În Ocna Mureș existau în 2002 un număr de 67 de patroni
ceea ce reprezintă 2,1% din populația ocupată.
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Figură 65 Ponderea populației ocupate pe localități după statutul profesional la Recensământul din 2002

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2002

Tabel 15 Populația ocupată pe localități după statutul profesional la Recensământul din 2002

Total
populație
ocupată

Salariat
Patron

întreprinzător
privat

Lucrător
pe cont
propriu

Membru  al unei
societăți

agricole/cooperative

Lucrător
familial în
gospodăria

proprie

3203 3051 67 82 1 0

280 265 8 7 0 0

313 268 3 30 1 11
147 136 0 9 0 1

59 43 2 10 0 3
368 354 6 7 0 1

4370 4117 86 145 2 16

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2002

Din graficul de mai jos, potrivit datelor statistice de la Recensământul din 2002, se observă ca
majoritatea populației din localitățile Ocna Mureș (89,6%), Uioara de Jos (92,9%), Uioara de
Sus (92,3%) și Micoșlaca (91,5%) a lucrat în aceeași localitate. În Războieni-Cetate doar
65,2% din populația ocupată a lucrat în aceeași localitate, iar în Cisteiu de Mures doar 70,1%.
În Cisteiu de Mureș o treime din populația ocupată, 28,6% a lucrat în altă localitate din
județul Alba, iar în Războieni-Cetate o cincime, 20,9%, în restul localităților ponderile fiind
sub 10%. (cel mai puțin în Uioara de Jos, 5,0% și Micoșlaca, 5,1%) . O pondere de 12,5% din
populația ocupată a lucrat în alt județ, urmat la mare distanță de Micoșlaca cu 3,4% și Uioara
de Jos cu 2,1%, în restul localităților ponderile fiind sub 2%.

Ocna
Mureș

Uioara
de Jos

Uioara
de Sus

Cisteiu
de

Mureș

Micoșla
ca

Războie
ni-

Cetate

Total
Ocna
Mureș

Alta situaie 0,1 0,0 3,8 1,4 6,8 0,3 0,5
Lucrător pe cont propriu 2,6 2,5 9,6 6,1 16,9 1,9 3,3
Patron întreprinzător privat 2,1 2,9 1,0 0,0 3,4 1,6 2,0
Salariat 95,3 94,6 85,6 92,5 72,9 96,2 94,2

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Po
nd

er
e 

(%
)

Ponderea populației ocupate pe localități după statutul profesional la
Recensământul din 2002



116

Figură 66 Populația ocupată pe localități după localizarea locului de muncă la nivelul orașului Ocna Mureș la Recensământul din
2002

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul din 2002

I.6.3. Analiza SWOT a capitalului uman, a mediului social și a principalelor
elemente de demografie la nivelul orașului Ocna Mureș
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Oportunități
- Rata nupțialității cunoaște o
evoluție sinusoidală, dar relativ
constantă
- Valorile relativ mici ale
ratei divorțialității denotă un
sentiment de protecție și respect
pentru familia tradițională
- Creșteri ale numărului de
salariați în ultimii 5 ani în
domeniile comerț, transporturi și
poștă etc.

Amenințări
- Tendința de scădere, în ultimele
două decenii, a numărului
populației
- Procesul de îmbătrânire a
populației
- Raport de dependență totală a
populației (tineri + vârstnici) peste
media națională
- Rata sporului natural este
constant negativă în perioada 2002-
2015, cunoscând o evoluție
accentuat descendentă în ultimii ani
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I.7. Principalele elemente privind mediul înconjurător la nivelul orașului
Ocna Mureș

I.7.1. Infrastructura de mediu din orașul Ocna Mureș

Infrastructura  de mediu este formată din 11 staţii de pompare a apei şi o staţie de epurare.
Informații privind reţeaua de canalizare au fost prezentate în capitolul „Infrastructura și
serviciile aferente în Orașul Ocna Mureș”, subcapitolul 4.1.2. „Infrastructura tehnico-
edilitară”.
Fosta groapă de gunoi este în prezent închisă şi în proces de ecologizare. Toate deşeurile se
colectează şi se transportă la Cristian în judeţul Sibiu.

I.7.2. Aspecte privind protecția naturii, a peisajului  și a biodiversității orașului
Ocna Mureș
O zona protejată este Situl Natura 2000, sit de importanță comunitară (SCI), denumit
ROSCI 0004 Băgău și care are o suprafață de 312,28 km2, întinzându-se pe teritoriul a 4
unități administrativ-teritoriale: Aiud (10,95 km2), Hopârta (1,19 km2), Lopadea Nouă (6,87
km2), Ocna Mureș (12,27 km2). Acest sit ocupă 18% din teritoriul administrativ al orașului
Ocna Mureș și are următoarele tipuri de habitate: mlaștini turboase de tranziție și turbării
oscilante (nefixate de substrat) și păduri dacice de stejar și carpen. Situl are o importanță
deosebită pentru conservarea unei păduri de stejar, gorun și carpen. Din punct de vedere
științific, Lacul Tăul fără fund de la Băgău, localizat în partea sud-estică a acestui sit, se
remarcă prin vegetația de mlaștină care constituie o raritate în Podișul Transilvaniei. Dintre
speciile specifice vegetaţiei de mlaştină amintim aici: Drosera rotundifolia, Liparis loeselii,
Betula pubescens. Dacă în viitor activitățile de recreere din jurul lacului Băgău vor lua
amploare situl va suferi modificări în ceea ce privește peisajul și vor fi amenințate și speciile
de plante și animale care sunt strâns legate de acest tip de habitat. Lacul din acest sit, sub
numele de Tăul fără fund de la Băgău, a fost declarat rezervație naturală de interes național
prin Legea 5/2000 - Secțiunea a III-a - Arii naturale protejate de interes național.

I.7.3. Principalele probleme de mediu şi necesităţi de dezvoltare la nivelul
orașului Ocna Mureș
De calitatea mediului natural depinde calitatea mediului antropic sub aspectul tipului,
formelor și durabilității acestuia.
Principalele probleme de mediu identificate sunt:

 Ape uzate insuficient epurate în orașul Ocna Mureș

 Poluarea fizică și chimică a apei râului Mureș în orașul Ocna Mureș și în localitățile
componente, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca

 În oraşul Ocna Mureş, localităţile componente (Uioara de Jos şi Uioara de Sus) şi
localităţile aparţinătoare (Cisteiu de Mureş, Micoşlaca şi Războieni-Cetate):

o Poluarea electromagnetică
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o Poluarea olfactivă
o Lipsa zonelor de protecție sanitară de-a lungul cursurilor de apă
o Existența de depozite de deșeuri urbane necorespunzătoare

 Risc tehnologic (de explozie) în orașul Ocna Mureș și Războieni-Cetate

 Poluarea atmosferei cu microparticule în orașul Ocna Mureș datorită lipsei de spații
înierbate în zona batalelor

 Existența de surse de poluare cu caracter complex (apă, aer, sol) în orașul Ocna
Mureș

 Zona naturală protejată RO SCI0004 Băgău necesită reglementarea activităților în
orașul Ocna Mureș (și Uioara de Jos), Cisteiu de Mureș și Micoșlaca

 Lipsa unui sistem de management integrat al deşeurilor
Principalele necesități de dezvoltare sunt:

 Necesitatea păstrării, protejării şi întreţinerii pădurilor de pe dealurile înconjurătoare
pentru prevenirea alunecărilor de teren şi pentru a reţine cât mai mult din apele
pluviale, protejând astfel masivul de sare

 Protejarea văii Mureşului de poluarea agenţilor economici

 Necesitatea valorificării economice a batelelor de deşeuri din activitatea UPSOM
(acoperirea batalelor cu vegetație, construirea unui parc fotovoltaic pe zona batalelor
etc.)

 Necesitatea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor

 Necesitatea valorificării deșeurilor prin reciclare/colectare selectivă (hârtie, plastic,
sticlă, metal etc.)

 Necesitatea eliminării deşeurilor din batale

 Necesitatea de investiţii în sistemul de colectare a deşeurilor

 Necesitate ecologizării râului Mureş

 Necesitatea construirii de platforme subterane de colectare selectivă a deşeurilor de la
populație și agenți economici

 Refacere și reabilitare canal de gardă al orașului pentru protecția masivului de sare
aflat în centrul orașului. Acesta previne dizolvarea sării, inundații datorită apelor
pluviale care se scurg de pe dealul Banța în oraș în perioada ploilor, eroziunea
solului, în zona câmpului de sonde și deteriorarea formei acestuia

 Plantări de arbori specifici pentru protecție împotriva alunecărilor de teren în zona
Castelului Teleky din Uioara de Sus

 Plantări de arbori specifici pe malul râului Mureș pentru prevenirea eroziunii
malurilor și modificarea cursului râului. În acest fel se previn și inundațile cauzate de
creșterea excesivă a debitului râului Mureș în perioadele cu precipitații abundente
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I.7.4. Principalele investiții în infrastructura de mediu
Obiectivele de investiții cu finanțare integrală de la bugetul local în orașul Ocna Mureș în
perioada 2012-2015 au fost:

 Execuție reconstruire canal de gardă conform HG.1376/2010

 Proiectare reconstrucție completare canal de gardă și canal ape pluviale conform
HG.1376/2010

 Rețea de canalizare pluvială pe strada 9 Mai, Avram Iancu, Horea și Mihai Viteazul,
conform HG.1376/2010

I.7.5. Analiza SWOT a elementelor privind mediul înconjurător la
nivelul orașului Ocna Mureș

Puncte tari
- Fosta groapă de gunoi este

în prezent închisă şi în
proces de ecologizare, acest
fapt fiind de natură să aibă o
influență pozitivă asupra
mediului înconjurător

Puncte slabe
- Transportul și colectarea

deșeurilor în localitatea
Cristian din județul Sibiu
presupune costuri mai mari,
din punct de vedere
economic, decât
funcționarea fostei gropi de
gunoi locale

- Ape uzate insuficient
epurate în orașul Ocna
Mureș

- Lipsa unui sistem integrat
de management al
deșeurilor

Oportunități
- Existența zonei protejate

Situl Natura 2000

Amenințări
- Activitățile de recreere din

zona lacului Băgău vor
amenința peisajul, flora și
fauna din Situl Natura 2000

- Poluare fizică și chimică a
râului Mureș

- Poluare electromagnetică și
olfactivă în oraș, localități
componente și aparținătoare

- Existența de surse de
poluare cu caracter complex
(apă, aer, sol) în orașul
Ocna Mureș
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I.8. Analiza SWOT integrată
PUNCTE TARI

 Situarea orașului într-o zonă
cu mare potențial geografic, în
Culoarul Depresionar Alba
Iulia - Turda

 Varietatea și distribuirea
armonioasă a reliefului
modelat de râul Mureș și
afluenții tributari acestuia

 Potențial pedoclimatic
favorabil activităților agricole

 Existenta resurselor
subsolului: sare, roci de
construcții, ape minerale
clorurate și sodice

 Zonă de influență și grad de
polarizare locală relativ mare

 Distanța mică față de
aeroportul din Cluj Napoca,
Sibiu și Târgu Mureș

 Reabilitarea unui număr mare
de străzi orășenești

 Existența unei infrastructuri
tehnico-edilitare dezvoltate

 Existența unei infrastructuri de
învățământ relativ dezvoltată

 Creșterea nivelului de trai
privind extinderea suprafeței
locuibile

 Număr mare de unități școlare

 Infrastructură și servicii
sociale diversificate

 Infrastructura tehnico-edilitară
bine dezvoltată

 Forța de muncă flexibilă și
capabilă a se adapta la diferite
ramuri ale economiei

 Forța de muncă ieftină și

PUNCTE SLABE

 Indice de funcționalitate urbană
sub 1% din valoarea
municipiului București

 Importanță redusă a orașului în
sistemul de localități la nivel
regional și național

 Slaba valorificare a potențialului
și resurselor geografice ale
zonei

 Grad scăzut de aplicare de
măsuri împotriva alunecărilor de
teren și a inundațiilor. Existența
unor zone cu inundații frecvente

 Slaba valorificare și lipsa
ecologizării sistemului lacustru

 Neamenajarea corespunzătoare
a albiei râului Mureș

 Atractivitate scăzută a zonei din
punct de vedere investițional

 Fonduri insuficiente pentru
finanțarea lucrărilor în
infrastructură

 Personal medical și
infrastructură de sănătate
insuficientă

 Lipsa transportului în comun
pentru persoanele care doresc să
parcurgă distanţa între Ocna
Mureş şi localităţile învecinate

 Existența de gospodării izolate,
fără rețele tehnico-edilitare

 Imagine urbană și relații spațiale
necontrolate

 Insuficiența spațiilor pentru
dezvoltare

 Insuficiența spațiilor verzi
publice, de agrement și sport
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calificată

 Amplasarea orașului în
apropierea centrelor
universitare

 Prezența ariei naturale
protejate Natura 2000, situl
Băgău

 Lipsa transportului în comun
pentru persoanele care doresc să
parcurgă distanţă între Ocna
Mureş şi localităţile învecinate

 Risc social - locuințe insalubre
în cartierele de romi

 Scăderea numărului de locuitori

 Probleme sociale generate de
restructurarea industriei
chimice: rata mare a șomajului,
șomaj de lungă durată

 Locuri de muncă insuficiente și
venituri salariale modeste pentru
majoritatea populației ocupate

 Venituri salariale modeste
pentru majoritatea populației
ocupate

 Dificultăți de
integrare/reintegrare socio-
profesională a șomerilor în urma
restructurării industriale

 Nivel  scăzut a abilităților
antreprenoriale

 Nivel scăzut al investițiilor în
capitalul uman și creșterea
adaptabilității forței de muncă

 Insuficiența forței de muncă
calificată

 Adaptabilitate dificilă a
populației adulte și vârstnice la
schimbările și provocările
actuale

 Existența batalelor de la
combinat care poluează un
număr mare de hectare din oraș

OPORTUNITĂȚI
 Valorificarea oportunităților

oferite de cadrul natural

 Valorificarea oportună a
resurselor naturale ale zonei,
atât resurse ale subsolului

AMENINȚĂRI
 Accentuarea fenomenelor

naturale - alunecări de teren și
inundații

 Izolarea orașului care nu este
situat direct pe drumurile
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(sarea, rocile de construcție,
apele minerale clorurate și
sodice) cât si ale solului
(terenurile agricole, râul
Mureș, energia solară, solul
pentru obținerea de biomasă
etc.)

 Valorificarea oportună a
sistemului lacustru.
Transformarea lacurilor în
bază de agrement

 Dezvoltarea oportună a
teritoriului în urma
propunerii prin PUG de
extindere a teritoriului
intravilan cu o treime,
+31,6%

 Transformarea fostei
platforme a uzinei într-un
parc industrial

 Obținerea de spațiu public în
urma unor lucrări de
sistematizare a lacurilor din
oraș

 Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere

 Delocarea geostrategică a
transportului rutier

 Conexarea orașului Ocna
Mureș cu autostrada

 Punerea în funcţiune a
podului de fier

 Redeschiderea spitalului
orașului, a spitalului de
recuperare și a bazei de
tratament

 Construcția băilor

 Oportunități de finanțare
oferite de fondurile
structurale ale Uniunii
Europene

 Corelarea ofertei de formare
profesională și educaționale

principale (europene și
naționale)

 Importanța redusă a orașului în
sistemul de localități la nivel
regional și național îl va priva
de oportunități de dezvoltare
urbană integrată

 Creșterea numărului de
persoane care apelează la
servicii de sănătate în alte orașe
din cauza unei infrastructuri de
sănătate insuficiente

 Accentuarea fenomenului de
îmbătrânire demografică

 Accentuarea fenomenului de
migrație a populației

 Scăderea raportului de
dependență a tinerilor și
creșterea raportului de
dependență a vârstnicilor

 Agravarea problemelor sociale
generate de rata mare a
șomajului

 Accentuarea scăderii nivelului
de trai în rândul unui segment
important al populației

 Poluarea aerului, solului și apei

 Intervenția necontrolată asupra
mediului natural
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cu cererea pe piața muncii

 Crearea de rețele de pregătire
și perfecționare a forței de
muncă

 Dezvoltarea de proiecte
integrate de menținere a
tinerilor în zonă

 Dezvoltarea de proiecte
integrate de combatere a
sărăciei și excluziunii sociale

 Valorificarea fondurilor
europene în dezvoltarea
resurselor umane

 Transformarea Dealului
Banţa într-o pădure, având un
dublu rol: de agrement şi de
evitare a riscurilor de
producere a alunecărilor de
tern şi inundabilitate de la
baza dealului.

 Ecologizarea și valorificarea
economică a batalelor de la
combinat care poluează un
număr mare de hectare din
oraș.
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PARTEA II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI
OCNA MUREȘ

II.1. Context strategic de dezvoltare, viziune și obiective

II.1.1. Contextul strategic de dezvoltare
Dezvoltarea orașului Ocna Mureş trebuie analizată  şi relaţionată constant de contextul politicii

de dezvoltare regională din România şi, implicit, în contextul politicii de dezvoltare
regională a Uniunii Europene. Pe termen  lung, ora;ul Ocna Mureş poate deveni un pol de
dezvoltare economică  solid pe culoarul Alba Iulia Cluj-Napoca/ Târgu Mureş şi un model
instituţional şi comunitar de tip european.

Miza strategică pentru orașul Ocna Mureş este de a se transforma într-o colectivitate teritorială
generatoare de locuri de muncă, competitivitate, susţinătoare a capacităţilor economice  de
(eco)producţie şi producţie bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii
Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar şi în politicile de dezvoltare
regională comunitară. Priorităţi orizontale funcţionale ale Uniunii Europene, precum
egalitatea de şanse, protecţia mediului, eficienţă energetică, utilizarea tehnologiilor
informaţionale, incluziune socială şi educaţională se vor asocia permanent cu elementele de
miză strategică antemenţionate.

În contextul accentuării disparităţilor regionale la nivel naţional, dintre Regiunea Bucureşti-
Ilfov şi celelalte regiuni (implicit Regiunea Centru), Strategia Națională de Dezvoltare
Regională a României, aferentă perioadei 2014-2020, își propune ca instrumente de lucru
(implicit aplicabile cadrului de dezvoltare comunitară al orașului Ocna Mureş):
- Crearea condițiilor pentru ca orașele să-și realizeze la un înalt nivel calitativ funcțiile

urbane, prin creșterea atractivității acestora și îmbunătățirea condițiilor de mediu,
implementând programe de renovare urbană și reconstrucție ecologică;

- Stimularea relațiilor economice inter-regionale prin crearea de poli urbani de creștere,
ca motoare ale dezvoltării;

- Prevenirea decuplării zonelor rurale de procesele de dezvoltare;
- Valorificarea oportunităților oferite de cooperarea transfrontalieră în context UE74.

Aceste obiective sunt dezvoltate în priorităţi şi instrumente financiare suport într-o serie
de documente programatice  şi de planificare, referenţiale pentru cadrul de dezvoltare
naţional, regional şi local pentru perioada 2014-2020:

 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României - România policentrică 2035
Este un document programatic pe termen lung care fundamentează strategiile, politicile și

programele de dezvoltare durabilă (transpuse la nivelul teritoriului național în
conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul) și

74 Sursa: http://www.inforegio.ro/images/programare2014-
2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf/



126

care stabilește liniile directoare de dezvoltare teritorială a României, la nivel regional,
interregional și național, ținând seama de aspectele relevante la nivel transfrontalier și
transnațional.

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013–2020–
2030

Documentul urmărește asimilarea prescripțiilor metodologice ale Uniunii Europene în
politicile Guvernului României, în vederea trecerii graduale spre modelul de
dezvoltare european și global: dezvoltarea durabilă, care aduce în simbioză o calitate
crescută a vieții și armonia cu mediul natural (prin utilizarea rațională a resurselor,
eficiența energetică, adaptarea la schimbările climatice etc.).

 Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2014-2020
Strategia oferă o analiză și construiește câte un profil socio-economic pentru cele opt

regiuni de dezvoltare a României, precum și o analiză a disparităților intra-regionale,
pentru ca apoi să definească șapte priorități de dezvoltare: urbană durabilă integrată;
îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și rezidențial; dezvoltarea
infrastructurii de importanță regională și locală; promovarea incluziunii sociale și
reducerea gradului de sărăcie; îmbunătățirea mediului economic de importanță
regională și locală; dezvoltarea durabilă a turismului; îmbunătățirea condițiilor de
mediu la nivel regional și local.

 Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020
Este vorba despre principalul document de planificare și programare elaborat la nivel

regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru. Planul stabilește
viziunea, obiectivul general, obiectivele specifice de dezvoltare, propunând și direcții
de acțiune însoțite de planuri de măsuri și fundamentându-se pe o diagnoză detaliată.
Documentul este în concordanță cu orientările metodologice emise de Ministerul
Dezvoltării Regionale și cu viziunea Strategiei Europa 2020.

 Acordul de Parteneriat pentru dezvoltare şi investiţii aplicat politicii de coeziune 2014-
2020

Înlocuiește Cadrul Strategic Național de Referință, corespunzător anvelopei financiare
2007-2013, fiind un document strategic naţional, elaborat de România în calitate de
stat membru al Uniunii Europene şi negociat cu Comisia. Fundamentează şi stabileşte
obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene
destinate țării noastre în perioada 2014–2020.

II.1.2. Viziunea de dezvoltare
Viziunea pentru o dezvoltare coerentă și durabilă a orașului Ocna Mureș pentru perioada

2014-2023 se fundamentează pe necesitățile și aspirațile cetățenilor. Acestea sunt
definite și formulate prin eforturile conjugate ale societății civile și ale administrației
publice locale, ai căror reprezentanți sunt reuniți într-un Comitet de Dezvoltare
Strategică.

Punctul de pornire în viziunea pentru Ocna Mureș este un management urban strategic,
care să revitalizeze profilul tradițional al orașului, avându-se în vedere potențialul
climateric și curativ al resurselor naturale ale locului: sarea, nămolul, băile. În
mentalul colectiv persistă un puternic atașament față de perioada în care funcționau
așa-numitele „băi” ale orașului. Reactualizarea acestei tradiții, prin facilități wellness
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și de tratament moderne, va contribui la definirea unei imagini urbane consistente,
coerente și credibile, iar în cele din urmă la construirea și consolidarea unui brand
local. Pe cale de consecință, potențialul turistic și economic al zonei va fi deblocat.

În viziunea pe termen mediu și lung pentru oraș, acest gen de transformări merg mână în
mână cu dezvoltarea economică performantă: eficientizarea activității sucursalei
Salrom de la Ocna Mureș, deschiderea unui parc industrial pe fosta platformă
UPSOM, refacerea gării CFR Războieni și delocarea strategică a transportului pentru
o mai bună deservire prin conexarea la autostradă, toate acestea sunt de natură să
susțină, pe baze temeinice și sustenabile, dezvoltarea turistică și a brandului local
Ocna Mureș. Mai mult, orașul poate deveni un pol de dezvoltare economică pe
culoarul Alba Iulia – Cluj Napoca/ Târgu Mureș.

Un capitol la fel de important pentru viziunea de dezvoltare o orașului îl constituie
regenerarea urbană, protecția mediului, prevenția riscurilor de mediu și ecologizarea.
Zonele poluate istoric sau cele degradate (prin procese naturale ori antropice) au un
dublu potențial și pot fi utlizate rațional, contribuind la stoparea dispersiei urbane, dar
și la un echilibru ecologic și economic al zonei. O parte dintre acestea, cum ar fi zona
centrală a lacurilor saline formate prin surparea fostelor galerii miniere sau dealul
Banța, pot fi transformate într-o rețea de spații publice conviviale și primitoare, cu
zone verzi și facilități de agrement, cu rute ciclabile și pietonale integrate. Cealaltă
categorie de terenuri, cum ar fi batalele de pe malul râului Mureș, pot fi valorificate,
exploatate economic și transformate în zone productive echipate ecologic (fie prin
instalarea de panouri fotovoltaice, dat fiind potențialul solar al regiunii, fie agricol).

O altă componentă esențială a viziunii pentru oraș este valorizarea și revigorarea, prin
investiții adecvate, a tradiției sportive în orașul care a beneficiat de primul stadion cu
nocturnă din România: activități precum fotbalul, voleiul sau handbalul au fost și
rămân piloni ai domeniului de tineret în oraș.

Toate aceste elemente se constituie în fundamente și premise ale intrării orașului Ocna
Mureș în normalitatea secolului XXI: infrastructură funcțională și inteligentă, servicii
publice complete, incluzive și de calitate, alfabetizare digitală, conectivitate, energie
verde, blocuri și clădiri eficientizate energetic, adoptarea de soluții smart pentru e-
guvernare, e-educație, e-sănătate, e-cultură, e-commerce, inovare în economie și în
toate domeniile vieții publice.

II.1.3. Obiective strategice
Pe baza necesităților identificate în diagnoză (Partea I a prezentei strategii) și pe baza

elementelor de viziune explicate mai sus, Comitetul de Dezvoltare Strategică a enunțat
următoarele obiective strategice pentru dezvoltarea orașului Ocna Mureș în perioada
2014-2023:

 Îmbunătățirea durabilă, cantitativă și calitativă a echipării tehnico-edilitare
 Îmbunătățirea infrastructurii majore de transport în vederea creșterii accesibilității și

atractivității locale
 Dezvoltarea infrastructurii de iluminat public
 Regenerare urbană, servicii publice eficiente și de calitate, interconectare și mobilitate

crescută
 Dezvoltare economică competitivă și durabilă
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 Valorificarea potențialului turistic local
 Protecția și îmbunătățirea calității mediului și a confortului habitatului rezidențial local
 Servicii publice de sănătate, sociale, educaționale, culturale și sportive de calitate,

eficiente și adaptate nevoilor rezidenților localității
 Investiții continue, eficiente și adaptate în dezvoltarea capitalului uman local, precum

și creșterea șanselor de ocupare motivante și durabile
 Dezvoltarea capacității administrative și buna guvernare
În secțiunile următoare ale prezentei strategii, fiecare dintre aceste obiective strategice

este concretizat și detaliat prin propunerea unor măsuri concrete, specifice și
cuantificabile, alături de activități precise, surse de finanțare potențiale și valori
estimate. Continuăm, mai întâi, prin a prezenta instrumentele financiare aferente
perioadei de programare 2014-2020, care se constituie în surse de finanțare potențiale
pentru proiectele și măsurile propuse în strategia de dezvoltare pentru Ocna Mureș.
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II.2. Instrumente și programe de finanțare

II.2.1. Instrumente de dezvoltare regională

II.2.1.1. Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
Descriere

Continuator al Programului Operațional Regional 2007-2013, POR 2014-2020 este unul
dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de
investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada
actuală de programare. Pe lângă FEDR, POR va fi finanţat în perioada 2014-2020 atât din
bugetul de stat  şi bugetele locale, cât şi din surse private. Contribuţia financiară a UE poate
ajunge până  la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private).
POR 2014-2020 își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea
regională în România, completând și dezvoltând direcțiile și prioritățile de dezvoltare
regională conținute în PND și CNSR 2007–2013 și implementate prin POR 2007–2013 și alte
programe naționale.
Instituţie responsabilă: AM POR
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de
Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.
Alocare financiară
Pentru perioada 2014-2020, alocarea POR este de 8,13 miliarde euro, din care 6,6 miliarde de
euro reprezintă sprijinul UE, prin FEDR, iar 1,53 miliarde de euro este contribuția națională
Obiectivul general
Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților
locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale
și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în
mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului
tehnologic.
Axe prioritare

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în
domenii de specializare inteligentă
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC
și PDR-uri
2.1.A Microîntreprinderi
2.1.A Microîntreprinderi – ITI Delta Dunării
2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri
în sectoarele competitive identificate în SNC
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
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Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de
iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari
3.1.A Rezidențial
3.1.B Clădiri publice
3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă
4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau
neutilizate din municipiile reședință de județ
4.3 Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în
municipiile reședință de județ din România
4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie
şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă
4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului
cultural și a identității culturale
5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau
neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea
rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene
A Infrastructură de transport
B Infrastructură de transport - ITI Delta Dunării
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului
A Turism
B Turism - ITI Delta Dunării
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în
special pentru zonele sărace și izolate
8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență
8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
8.3.A Persoane vârstnice
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8.3.B Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi - apel non-competitiv
8.3.C Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - apel non-competitiv (inclusiv ITI
Delta Dunării)
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban
9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin
măsuri integrate
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot
parcursul vieţii
10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă
și sectoarele economice competitive
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în
cadastru şi cartea funciară
11.1 Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele
rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară
Axa prioritară 12: Asistență tehnică
12.1 Implementarea eficientă a Programului Operațional Regional
12.2 Implementarea transparentă a Programului Operațional Regional

II.2.1.2. Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020
Descriere
Programul Operațional Competitivitate (POC), continuatorul POSCCE, susține investiții
menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității
economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare
și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate,
poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate,
de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.
Instituţie responsabilă: AM POC
Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de
Management pentru POC din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice.
Alocare financiară
Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1,33 miliarde
euro, din care 1,08 miliarde euro pentru regiuni mai puțin dezvoltate și 0,25 miliarde euro
pentru Regiunea București – Ilfov.
Obiectivul general
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Este de a contribui la realizarea obiectivului global al Acordului de Parteneriat prin susținerea
CDI si TIC pentru competitivitate și dezvoltare.
Axe prioritare

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor
Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD
Acţiunea 1.1.2 Dezvoltare reţele de centre CD
Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020
al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale
Acţiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacităţii CD
Acţiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate
de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universităţi, în scopul
inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere
1.2.1 Start-up și Spin-off - Secțiunea C
1.2.1 Întreprinderi noi inovatoare - Secțiunea D
Acţiunea 1.2.2 Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor
inovative și a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă
Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)
Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie
digitală competitive
Acţiunea 2.1.1 Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă si a accesului la internet
Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în
domeniu prin dezvoltarea de clustere
Acţiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de
derulare a comerţului electronic
Acţiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate
serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor și
întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a
Open Data şi Big Data
Acţiunea 2.3.2 Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC și a reţelelor informatice
Acţiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul
e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură
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II.2.1.3. Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Descriere
Programul Operaţional Capital Uman (POCU), continuatorul programului POSDRU,
stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România
în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate  prin  Fondul Social
European în  perioada  2007-2013 și contribuind, totodată, la  atingerea obiectivului  general
al  Acordului  de  Parteneriat (AP 2014-2020) – implicit al  fondurilor  Europene Structurale
și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi
socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
Instituţie responsabilă: AM POCU
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de
Management pentru POCU din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice.
Alocare financiară
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 are o alocare totală de aproximativ
5,1 miliarde de euro, din care 4,37 miliarde de euro contribuție UE, iar 0,73 miliarde euro
cofinanțare națională
Obiectivul general
Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare
profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a
excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale și de sănătate.
Axe prioritare

Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud
Muntenia)
1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta
între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs
2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est,
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
2.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta
între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile
(București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
2.3 Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
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3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă
durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus
de educație
3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma
3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de
subzistență și semi-subzistență
3.4 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive,
cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu
dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
3.5 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând
minorităţii roma
3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în
special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
3.7 România Start Up Plus
3.7 Diaspora Start Up
3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc.
standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea
adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI
3.9 Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie
disponibilizați / concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement
3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi
instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile pieței muncii /
corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO,
dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs
3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor
oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor
economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
4.1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate rome
4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate
4.3 Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile dezavantajate prin
susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (e-incluziune)
4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor
servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor
specifice
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4.5 Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente /
proceduri / mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor
din sistem
4.6 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul
comunității
4.7 Creșterea utilizării / aplicării de soluții TIC (e-asistență socială, serviciile electronice etc.)
în furnizarea serviciilor sociale
4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
4.8 Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate
4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii
orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru
principalele patologii
4.10 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la
nivelul comunității
4.11 Creșterea utilizării / aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicină etc.) în furnizarea
serviciilor medicale
4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la
nivelul comunității
4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la
18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă
4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității
4.15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice și al celor cu dizabilități plasate în instituții
rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv
servicii pe termen lung
4.16 SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent
pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC
5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori
prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Axa prioritară 6: Educație și competențe
6.1 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO
care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare
profesională inițială
6.2 Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu
risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și al celor din
mediul rural
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6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii
aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-
economic
6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat
educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe
de tip a doua șansă și programe de formare profesională
6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe
utilizarea de soluţii digitale / de tip TIC în procesul de predare
6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în
vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli incluzive
6.7 Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în
cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din
grupuri vulnerabile
6.8 Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar
organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la
cerințele pieței muncii
6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar
universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate
în ceea ce priveşte conținutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile
6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar
tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile
pieței muncii din sectoarele economice / domeniile identificate prin SNC şi SNCDI
6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru
elevii / ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei
aparținând minorității roma
6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei
adulţi, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale
defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în
contexte non-formale și informale
6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care
își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de
muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
6.14 Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor
din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI
6.15 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a
evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din întreprinderi cu atribuții în
învățarea la locul de muncă
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6.16 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională
adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii
6.17 Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor și tendințelor de dezvoltare ale
pieței muncii prin investiții în capacitatea furnizorilor de formare și prin stimularea
parteneriatelor cu mediul de afaceri
Axa prioritară 7: Asistență Tehnică
7.1 Îmbunătăţirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient
şi eficace programul operațional
7.2 Îmbunătăţirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi eficace
proiecte de tip FSE
7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind
activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și
inițiative în domeniul FSE

II.2.1.4. Programul Operaţional Insfrastructură Mare (POIM) 2014-2020
Descriere
Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) (continuatorul programelor anterioare
POS Transport şi POS Mediu) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale
României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic
Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului,
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică,
contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii.
Instituţie responsabilă. AM POIM
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea
de Management pentru POIM din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice.
Alocare financiară
POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

 6,94 miliarde euro din Fondul de Coeziune

 2,48 miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regională

 2,46 miliarde euro cofinanţare națională
Obiectivul general
Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde
europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de
siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale
Axe prioritare
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Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a
metroului
1.1 Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T
centrală
1.2 Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală
1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T
centrală
1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov
Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil
şi eficient
2.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T
2.2 Creşterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T
2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor
2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi
2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea
impactului transporturilor asupra mediului
2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnațională
2.7 Creşterea sustenabilității şi calităţii transportului feroviar
Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management
eficient al resurselor
OS 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru
reciclarea deșeurilor în România
3.1 Gestionarea deșeurilor
3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației
Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității,
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric
4.1 Creşterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor
degradate
4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel național
4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric
Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor
5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei, cauzate de fenomenele naturale
asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi
eroziune costieră
5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor
de intervenție
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Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi a eficienței energetice în vederea
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
6.1 Creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă,
biogaz, geotermal)
6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali
6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor
6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă
eficienţă
Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de
termoficare în oraşele selectate
7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a
energiei termice în oraşele selectate
7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în
Municipiul Bucureşti
Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi
gazelor naturale
8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din
resurse regenerabile
8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale
cu alte state vecine

II.2.1.5. Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-
2020

Descriere
POCA (continuatorul programului anterior numit POSDCA) va promova crearea unei
administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin
intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind
astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.  POCA 2014-2020 se adresează tuturor
celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare
următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități
administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior
acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul
județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din
sistemul judiciar.
Instituţie responsabilă: AM POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 este gestionat de
Autoritatea de Management pentru POCA din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice.
Alocare financiară
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Programul are o alocare totală de aproximativ 658,3 milioane euro, din care 553,2 milioane
euro din Fondul Social European și 105,1 milioane contribuție națională.
Obiectivul general
POCA  2014–2020  promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să
faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive,
investiții și reglementări de calitate.
Axe prioritare

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță
cu SCAP
1.2 Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de
management al resurselor umane
1.3 Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de
management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar
1.4 Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea
aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în
acest domeniu
Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
2.3 Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea
îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia
Axa prioritară 3: Asistență tehnică
3.1:Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA
3.2 Asigurarea publicității, informării și sprijinului pentru beneficiarii POCA

II.2.1.6. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020
Descriere
Este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi
Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. Se
adresează nevoilor mediului rural, vizează reducerea disparităţilor de dezvoltare socio-
economică a României faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene, îndeplineşte
cerinţele de dezvoltare rurală în contextul dezvoltării durabile și este complementar
programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale
Instituţie responsabilă: AM PNDR
Programul Naţional De Dezvoltare Rurală este gestionat de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management PNDR.
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Alocare financiară
PNDR are o alocare financiară de 9,363 miliarde euro, din care 8,015 miliarde euro din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și 1,347 miliarde euro
contribuție națională.
Obiective

 OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole

 OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

 OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale
Măsuri

Măsura 1: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare
1.1 Sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de
competențe
1.2 Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare
Măsura 2: Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în
cadrul fermei
2.1 Sprijin pentru ajutorul în vederea beneficierii de utilizarea serviciilor de consiliere
Măsura 4: Investiții în active fizice
4.1 Investiții în exploatații agricole
4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole
4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice
Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor
6.1 Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri
6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
6.3 Dezvoltarea fermelor mici
6.4 Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activităţi neagricole în cadrul IMM-
urilor, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din zonele rurale
6.5 Plăți pentru agricultori eligibile în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă
permanent exploatația către alt agricultor
Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
7.2 Sprijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în
domeniul educațional și social
7.6 Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor asociate conservării patrimoniului cultural și
pentru menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale
Măsura 8: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității
pădurilor
8.1 Sprijin pentru împădurire / crearea de suprafețe împădurite
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Măsura 9: Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și
silvicultură
9.1 Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
Măsura 15: Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
15.1 Plăți pentru angajamentele în materie de silvo-mediu și climă
Măsura 16: Cooperare
16.1 Sprijin pentru cooperare prin înființarea și funcționarea GO
16.2 Sprijin pentru proiecte-pilot și pentru dezvoltarea de noi produse, practici, procese și
tehnologii
16.4 Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare
în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării
acestora
Măsura 17: Gestionarea riscurilor
17.2 Fonduri mutuale pentru fenomene climatice cu efecte adverse, boli ale animalelor și ale
plantelor, infestări parazitare și pentru incidente de mediu
Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală
plasată sub responsabilitatea comunității)
19.1 Sprijin pregătitor
19.2 Sprijin pentru implementarea operațiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității
19.3 Pregătirea și punerea în aplicare a activităților de cooperare ale grupului de acțiune locală
19.4 Sprijin pentru costurile de funcționare și animare
Măsura 20: Asistență tehnică pentru statele membre

II.2.2. Programe de cooperare transfrontalieră, interregională, transnațională

II.2.2.1. Programul Interreg Europa 2014-2020
susține agenda politică a Uniunii Europene și promovează acțiuni menite să transforme
teritoriul european într-un spațiu cu un grad sporit de inovare, sustenabilitate și incluziune.

Arie eligibilă

 întreg teritoriul UE (28 de state membre)

 2 state partenere cu statul special: Norvegia și Elveția
Instituție responsabilă: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, prin Autoritatea Națională pentru Programul Interreg
Alocare financiară: 426,31 milioane euro
Axe prioritare
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Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
Axa prioritară 2: Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
în toate sectoarele
Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor
Axa prioritară 5: Asistență tehnică

II.2.2.2. Programul URBACT III
facilitează schimbul de cunoștințe și bune practici între orașe și alte niveluri de guvernare cu
scopul este de a promova dezvoltarea durabilă integrată și de a îmbunătăți eficacitatea politicii
regionale și de coeziune.

Arie eligibilă

 întreg teritoriul UE (28 de state membre)

 2 state partenere cu statul special: Norvegia și Elveția
Instituție responsabilă: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, prin Autoritatea Națională pentru Programul URBACT
Alocare financiară: 96,325 milioane Euro
Axe prioritare
Axa prioritară 1: Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile
Axa prioritară 2: Asistență tehnică

II.2.2.3. Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020
este un program operațional al obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană, o parte a
componentei de cooperare interregională și este configurat pentru a consolida eficacitatea
politicii de coeziune prin promovarea schimbului de experiență privind identificarea,
transferul și difuzarea bunelor practici și a abordărilor inovatoare în ceea ce privește
implementarea programelor de cooperare teritorială și a acțiunilor referitoare la cooperarea
teritorială și la utilizarea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (EGTC).

Arie eligibilă

 întreg teritoriul UE (28 de state membre)

 2 state partenere cu statul special: Norvegia și Elveția
Instituție responsabilă: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, prin Autoritatea Națională pentru Programul Interact III
Alocare financiară: 46,344 milioane euro

Axe prioritare:
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Axa prioritară 1: Dezvoltarea și furnizarea de servicii
Axa prioritară 2: Asistență tehnică

II.2.2.4. Programul Orizont 2020
este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovării, inițiativa emblematică Europa
2020 ce vizează asigurarea competitivității globale în Europa. Este cel mai amplu program de
cercetare și Inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană. Văzut că mijloc de stimulare a
creșterii economice și de crearea de locuri de muncă Orizont 2020 beneficiază de susținerea
politică a liderilor europeni și a membrilor Parlamentului European. Îmbinând cercetarea și
inovarea Orizont 2020 contribuie la realizarea acestor obiective, punând accentul pe excelență
științifică, pe poziția de lider în sectorul industrial și pe provocări societale, cu scopul de a
asigura capacitatea Europei de a produce știință de clasă mondială, de a elimina barierele din
calea inovării și de a facilita colaborarea sectoarelor public și privat pentru furnizarea de
soluții inovative.

Arie eligibilă

 întreg teritoriul UE (28 de state membre)

 alte state de pe glob, cu excepția cazului în care anumite țări sunt excluse explicit în apelul
de proiecte
Instituție responsabilă: Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă pentru Inovare și Rețele
Alocare financiară: 80 miliarde euro

Structura programului:
Excelență științifică

Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
Tehnologii viitoare și emergente
Acțiunile Marie Skłodowska-Curie
Infrastructuri de cercetare, inclusiv e-infrastructuri

Poziția de lider în sectorul industrial
Inovarea în IMM-uri
Accesul la finanțarea de risc
Spațiu
Nanotehnologii, materiale avansate, manufacturare și procesare avansată, biotehnologie
Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)

Provocări sociale
Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
Securitate alimentară, agricultură și silvicultură sustenabile, cercetare marină, maritimă și

privind apele interioare, bioeconomie
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Surse de energie sigure, ecologice și eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive
Societăți sigure - protejarea libertății și securității Europei și a cetățenilor săi

II.2.2.5. Programul Erasmus+
este programul prin care UE sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa.
Tematicile abordate sunt: reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor; promovarea
învățământului pentru adulți, în special în domeniul noilor competențe și în cel al
competențelor cerute pe piața muncii; încurajarea participării tinerilor la viața democratică
europeană; sprijinirea inovării, cooperării și reformei; reducerea abandonului școlar;
promovarea cooperării și mobilității cu țările partenere ale UE.

Arie eligibilă

 Țări participante la program : întreg teritoriul UE (28 de state membre) + Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei,  Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia

 Țări partenere (pot participa doar la unele acțiuni) : Balcanii de Vest (regiunea 1), Țările
Parteneriatului estic (regiunea 2), Țările sud-mediteraneene (regiunea 3), Federația rusă
(regiunea 4)

 Alte țări partenere (pot participa doar la unele acțiuni) : țări din toate continentele.
Instituție responsabilă: Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură din cadrul
Comisiei Europene, prin Agenția Națională Erasmus+
Alocare financiară: 14,7 miliarde euro

Axe prioritare:
Acțiunea cheie 1: Mobilitatea persoanelor
Acțiunea cheie 2 : Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Acțiunea cheie 3 : Sprijin pentru reformarea politicilor
Activitățile Jean Monnet
Sport

II.2.2.6. Programul Europa Creativă
este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor
creative, culturii și audiovizualului.

Arie eligibilă

 întreg teritoriul UE (28 de state membre)
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 țări terțe, sub rezerva încheierii unor acorduri
Instituție responsabilă: Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură din cadrul
Comisiei Europene, prin biroul Europa Creativă România
Alocare financiară: 1,46 miliarde euro

Axe prioritare:
Subprogramul Cultură
Subprogramul MEDIA

II.2.2.7. Programul Europa pentru Cetățeni
are drept obiectiv general de a acorda tuturor cetățenilor europeni posibilitatea de a se

cunoaște, de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării
ideii de apartenență la spațiul comunitar. Programul își propune să promoveze cetățenia
europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unite, bazată
pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului
intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, egalitatea de
șanse și înțelegerea reciprocă.

Arie eligibilă

 întreg teritoriul UE (28 de state membre)

 Muntenegru, Republica Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Albania
Instituție responsabilă: Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei

Europene, prin Punctul Europa pentru Cetățeni găzduit de Ministerul Culturii
Alocare financiară: 185,46 milioane euro
Axe prioritare
Componenta 1: Memorie europeană
Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
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II.3. Portofoliu de proiecte

II.3.1 Obiectiv strategic: Îmbunătățirea durabilă, cantitativă și calitativă a
echipării tehnico-edilitare

Proiect 3.1 (1) Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă,
canalizare şi epurare a apelor menajere în Oraşul Ocna Mureş

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 3
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al
resurselor, PI 3.2 Apă și apă uzată

Obiectiv
program de
finanțare

OS 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane,
precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Activități
eligibile

 Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea
potabilizării;

 Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile;
 Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de

pompare/repompare apa;
 Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție si a

facilitaților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv
construcții/facilități conexe;

 Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;
 Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată;
 Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;
 Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului

rezultat din stațiile de epurare;
 Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a

pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de
sectorizare rețele de distribuție, înființare/extindere sisteme de
telegestiune,  echipamente întreținere rețea canalizare etc.;

 Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv
conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc.

Solicitanți
eligibili

Operator Regional din sectorul apă/ apă uzată – societate comercială pe
acţiuni cu capital integral al unităţilor administrativ teritoriale membre ale
unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară care asigură implementarea
proiectelor de investiţii de interes regional specifice infrastructurii tehnico-
edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice, promovate de unităţile
administrativ-teritoriale asociate.
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Valoare grant -

Contribuție
locală 2%

Termen de
depunere

31 martie 2016 - 31 decembrie 2018

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

II.3.2. Obiectiv strategic: Îmbunătățirea infrastructurii axelor majore de
transport în vederea creșterii accesibilității și atractivității

Proiecte 3.2 (1)  Reabilitarea axelor majore de transport aferente orașului Ocna
Mureș care fac legătura între intrările și ieșirile din localitate cu
zona centrală (inclusiv), amenajarea de piste pentru bicicliști și a
rampelor de acces pe trotuare a persoanelor cu dizabilități

 Realizarea drumului de legătură între județele Alba și Mureș
(legătura Noșlac - Mureș)

 Modernizare drum de legătură Ocna Mureș – Noșlac (DJ 107 G)
 Reabilitarea podului metalic CFR de peste Mureș

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

Varianta 1:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară
6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, PI 6.1
Infrastructură de transport
Varianta 2:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-
2020, AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,
durabil şi eficient, PI 2.2 Dezvoltarea infrastructurii rutiere

Obiectiv program
de finanțare

Varianta 1:
OS 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane
situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor
județene
Varianta 2:
OS 2.2 Creşterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la
infrastructura rutieră a TEN-T

Activități
eligibile

Varianta 1:
Acțiuni
a. modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor
relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de
drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în
domeniul public ) care asigura conectivitatea, directă (drumuri județene
sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau
indirectă (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui
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drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi
segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri
expres.
b. construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum
judeţean ce vor face parte din drumul județean respectiv,
construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea
siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv
marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de
intersecții.
c. construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere
(construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi
TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;
Sub-acţiuni:
a. construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul
vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători)
pentru transport public pe traseul drumului județean;
b. realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și
bicicliști (construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru biciclisti
acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica
luminoasă verticală pentru treceri de pietoni, cu alimentare fotovoltaică
c. realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul căilor de
transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de
versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului
respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme
(provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) –
inundații, viscol etc.
Varianta 2:
• Construirea/modernizarea rețelei rutiere (conform standardului definit
prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale) care asigură o
conexiune adecvată la rețeaua TEN-T sau creşterea accesibilităţii
regionale;
• Construcția de variante de ocolire aferente reţelei rutiere (conform
clasificaţiei tronsonului aferent) care asigură o conexiune adecvată la
rețeaua TEN-T sau creşterea accesibilităţii regionale;
Alte activităţi / echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate
eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedeşte faptul că sunt
absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere, în
conformitate cu OS 2.2.

Solicitanți
eligibili

Varianta 1:
A. Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu
modificările și completările ulterioare):
- Județ
B. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:
- județ(e) - municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e)
- județ-județ (două sau mai multe)
Varianta 2:
Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi
naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în
dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Autostrăzi și
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Drumuri Naționale din România S.A., care funcționează sub autoritatea
Ministerului Transporturilor)

Valoare grant Varianta 1:
- Valoare minimă eligibilă: 1.000.000 Euro
- Valoarea maximă eligibilă este de 50.000.000 Euro, cu exceptia
proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unități
administrative (județe), caz în care valoarea maximă eligibilă este de
69.500.000 Euro
În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului depășește valorile maxime
eligibile mai sus precizate, solicitantul poate include diferența în categoria
cheltuielilor neeligibile, cu condiția încadrării valorii totale a proiectului
în limita a 74,5 milioane Euro.
Varianta 2:
Maxim 75 milioane euro; dacă depășește, proiectul trebuie să se
regăsească pe lista proiectelor majore din POIM (Tabelul 27) – nu este
cazul

Contribuție
locală

Varianta 1:
2%
Varianta 2: 0%

Termen de
depunere

Varianta 1:
Data de deschidere a apelurilor de proiecte (data publicării ghidului
specific și documentației aferente apelului pe site-ul programului):
06.12.2016.
Data și ora începere depunere de proiecte:    06.01.2017, ora 15.00
Data și ora închidere depunere de proiecte:   06.07.2017, ora 15.00
Varianta 2: 01.06.2016 – 31.12.2018

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

II.3.3 Obiectiv strategic: Dezvoltarea infrastructurii de iluminat public
Proiect 3.3 (1) Extinderea și modernizarea infrastructurii de iluminat public în orașul

Ocna Mureș
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 3
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI
3.1, Operațiunea C – Iluminat public

Obiectiv program
de finanțare

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și
sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari

Activități
eligibile

Acțiuni:
• înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu
iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată
mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv
prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele etc.;
• achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului
public;
• extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile
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urbane;
• utilizarea surselor regenerabile de energie;
• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor
proiectului;
• realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de
reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Solicitanți
eligibili

 Unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban, precum și
Municipiul București, definite conform Legii nr. 215/2001 Legea
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare

Valoare grant Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
Valoare maximă eligibilă: 1 500 000 euro

Contribuție
locală

2%

Termen de
depunere

- (ghidul este încă în consultare publică)

Surse de
informare

http://www.inforegio.ro

II.3.4. Obiectiv strategic: regenerare urbană, servicii publice eficiente și de
calitate, interconectare și mobilitate crescută

Proiecte 3.4 (1)  Definirea zonelor de intervenție urbană și elaborarea Planului
Integrat de Dezvoltare a Orașului Ocna Mureș

 Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului
Ocna Mureș

 Reabilitarea spațiilor publice aferente axelor majore de transport,
precum și cele din zona centrală a orașului – trotuare, scuaruri,
piață, centrul civic al orașului, zone pietonale, accese persoane cu
dizabilități

 Clarificarea situației juridice, decontaminarea, viabilizarea
terenului, asanarea de construcții ilegale, echiparea cu mobilier
urban, opere de artă urbană și punerea în valoare ca zonă de
agrement, spații verzi, loisir, locuri de joacă, spații și servicii ale
complexului de lacuri saline

 Amenajarea unei piețe agro-alimentare și relocarea, lângă aceasta,
a pieței industriale, în zona str. Nicolae Iorga

 Managementul integrat al spațiilor publice din cartiere
 Crearea Serviciului Public de Transport Intercomunitar al

Microregiunii Ocna Mureș
 Construirea de stații cu arhitectură unică și sistem de anunțare/

semnalizare în toate localitățile componente ale Microregiunii
 Achiziționarea de mijloace de transport în comun ecologice care

să deservească localitățile Microregiunii
 Achiziționarea și montarea unui sistem comun de semnalizare

rutieră și administrativă a Microregiunii
 Centrul rezidențial de persoane vârstnice
 Rețea de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice
 Înființarea unui Centru de zi pentru tineri în fosta clădire a uzinei
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„Electrica”: mai multe detalii necesare pentru a identifica linia de
finanțare corectă! Ce scop, ce activități, ce tipuri de beneficiari?

 Modernizarea ambulatoriului Spitalului Orășenesc Ocna Mureș
 Amenajarea „Muzeului Sării” în clubul „Salinae”
 Revitalizarea tradiției sportive a orașului prin reabilitarea și

modernizarea bazei sportive „Soda”
 Construirea și amenajarea unei baze de tratament și agreement

Activități
eligibile

 Reabilitarea spațiilor publice aferente axelor majore de transport,
precum și cele din zona centrală a orașului – trotuare, scuaruri,
piață, centrul civic al orașului, zone pietonale, accese persoane cu
dizabilități + Clarificarea situației juridice (cheltuială neeligibilă),
decontaminarea, viabilizarea terenului, echiparea cu mobilier
urban, opere de artă urbană și punerea în valoare ca zonă de
agrement, spații verzi, loisir, locuri de joacă, spații și servicii ale
complexului de lacuri saline + Reabilitarea și modernizarea bazei
sportive „Soda” + amenajarea unei zone verzi de 4 ha în spatele
hotelului „Europa” POR 5.2:

- demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor
aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin
patrimoniului naţional cultural;

- realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
- amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea

terenului; plantarea de plante perene /gazonarea suprafețelor,
inclusiv plantare de arbori și arbuști);

- crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex.
zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii
etc.);

- Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei,
foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru
întreţinere/vestiare, scene;

- instalare Wi-Fi în spațiile publice;
- instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin

proiect;
- dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice,

suport parcare biciclete, împrejmuire etc)(2);
- modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la

terenul supus intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații
excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt
necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții,
și în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile
aferente Cap.1, Cap.2, Cap.4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5,
punctul 5.1.1, din bugetul proiectului);

- înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al
investiției;

- Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile
amenajate prin proiect

!! Definirea zonelor de intervenție urbană și elaborarea Planului Integrat
de Dezvoltare a Orașului Ocna Mureș = cheltuială eligibilă, la capitolul
consultanță pentru cererea de finanțare și documentația aferentă
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 Achiziționarea și montarea unui sistem comun de semnalizare
rutieră și administrativă a Microregiunii POR 6.1 (v. Secțiunea
„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII AXELOR MAJORE
DE TRANSPORT ÎN VEDEREA CREȘTERII
ACCESIBILITĂȚII ȘI ATRACTIVITĂȚII”)

 Construirea de stații cu arhitectură unică și sistem de anunțare/
semnalizare în toate localitățile componente ale Microregiunii +
Achiziționarea de mijloace de transport în comun ecologice care
să deservească localitățile Microregiunii POR 3.2:

Proiectele depuse în parteneriat vor putea viza doar următoarele activităţi:
construirea/ modernizarea/ extinderea pistelor/traseelor pentru bicicliști,
construirea/modernizarea/ reabilitarea/extinderea traseelor de transport
public electric (tramvai), achiziţia de tramvaie/autobuze, în condiţiile
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 (a se vedea şi secţiunea 3.2.
Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat), precum şi alte tipuri de
investiţii complementare  acestora (ce sunt detaliate în secţiunea 4.3.1 din
prezentul ghid).
!! Dacă se merge pe Microregiune va trebui probată existența unei
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) având ca obiect serviciul
de transport public zonal de călători, la data depunerii Cererii de finanţare
sau cel târziu în etapa de pre-contractare
! Va trebui un PMUD care să fundamenteze și să prioritizeze aceste
proiecte
! Nu sunt eligibile activități ori proiecte care ar putea fluidiza sau încuraja
transportul cu automobile personale

 Centrul rezidențial de persoane vârstnice + Rețea de îngrijire la
domiciliu a persoanelor vârstnice POR 8.3 A:

- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată
persoanelor vârstnice: centre de zi pentru persoane vârstnice,
unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice,  centre
de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de
sărăcie

complementar cu POCU AP 4.4:
- Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii

(ex. consiliere, servicii psiho-socio-medicale, pentru persoanele în
situații de dependență măsuri de acompaniament etc.) în
concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții
inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.

- Patrimoniu național și local, din mediul urban;
- Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
- Reabilitarea infrastructurii sociale.

 Modernizarea ambulatoriului Spitalului Orășenesc Ocna Mureș
POR 8.1 AP8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale:

- Construcție/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor
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comunitare integrate socio-medicale
- Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii

ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din
reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente

- Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de
unităţi de primiri urgenţe

- Construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale

 Amenajarea „Muzeului Sării” în clubul „Salinae”
 Construirea și amenajarea unei baze de tratament și agreement
 POR 7.1:

- Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni
turistice balneare, climatice sau balneoclimatice conform
prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările
ulterioare)

- Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a
utilităţilor aferente

- Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică
precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de
utilitate publică;

- Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru
valorificarea atracțiilor turistice

- Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului
finanțat.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

 POR 2014-2020, AP3 Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon

 POR 2014-2020, AP5 Îmbunătățirea mediului urban și
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural

 POR 2014-2020, AP8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale, PI 8.3 complementar cu POCU 2014-2020, AP4
Incluziunea socială și combaterea sărăciei

 POR 2014-2020, AP8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale

 POR 2014-2020, AP7 Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului

Obiectiv program
de finanțare

POR 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă
POR 5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor
degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul
București
POR 8.3 A: Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, măsura A
Persoane vârstnice
Complementar cu
POCU 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-
profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.
POR 8.1: Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a
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celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
POR 7.1: Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

Solicitanți
eligibili

POR 3.2:
 Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, definite

conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii
nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului
României, republicată, cu excepția municipiilor reședință de județ,
eligibile în cadrul axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile” și a orașelor/municipiilor din cadrul ADI „ITI
Delta Dunării”, care vor beneficia de un apel de proiecte dedicat;

 Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale
orașe/municipii care sunt eligibile în cadrul Priorității de Investiții
4e, O.S. 3.2, cu condiția ca, din punct de vedere teritorial, aceste
unități administrativ-teritoriale să se învecineze și să dețină un
P.M.U.D. comun (la nivel de arie de studiu) + să fie constituite în
ADI

POR 5.2:
- UAT-uri  din mediul urban, cf. 2015/2001
- Parteneriate dintre UAT-uri urbane + UAT județ

POR 8.3 A:
- Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public.
- Entitați de drept privat :
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările
şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor
internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în
România
• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase
recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28
decembrie 2006 (*actualizată*)(**republicată**) privind libertatea
religioasă şi regimul general al cultelor*), şi constituite conform statutului
de organizare și funcționare al cultului respectiv. Statutele de organizare
și funcționare ale cultelor recunoscute în România se pot accesa pornind
de la următoarea adresă: http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, pentru
fiecare cult în parte, la secțiunea documente atașate.
- Parteneriate între oricare dintre solicitanții descriși mai sus
POCU 4.4:

- Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii singuri
sau în parteneriat cu actorii sociali relevanți (de ex. organizații ale
vârstnicilor)

- Autorități publice locale în parteneriat cu actorii sociali relevanți
(de ex. organizații ale vârstnicilor)

POR 8.1: Unități administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale
administraţiei publice locale)
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POR 7.1: UAT-uri și parteneriate între UAT-uri
Valoare grant POR 3.2:

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 Euro;
Valoarea maximă eligibilă: 5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu
o populaţie sub 20.000 de locuitori (INS - recensământ 2011)
POR 5.2
valoarea maximă totală a investiției este de 5 .000.000 euro;
valoarea minimă totală a investiției este de 100.000 euro.
POR 8.3 A
Pentru unități de îngrijire la domiciliu, valoarea eligibilă trebuie să fie
cuprinsă între 50.000 euro și 150.000 euro cu TVA.
Pentru centre de zi, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000
euro și 500 000 euro cu TVA
Pentru  centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect,
valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și  700 000
euro cu TVA.
POCU 4.4: valoarea maximă 400.000 euro.
POR 8.1: -
POR 7.1: Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o
valoare minimă și maximă. Astfel valoarea minimă totală a proiectului
este de 100.000 EUR, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va
depăşi 5.000.000 EUR. Valoarea totală a proiectului reprezintă suma
cheltuielilor eligibile şi neeligibile inclusiv a TVA aferentă. De asemenea,
valoarea maximă totală nu poate fi majorată în timpul implementării
proiectului, orice depăşire a valorii acestuia ducând la neeligibilitatea
proiectului. Valoarea minimă totală poate suferi modificări în timpul
implementării proiectului fără a afecta eligibilitatea proiectului. Valoarea
neeligibilă a proiectului reprezintă valoarea cheltuielilor cuprinse în
proiect și considerate neeligibile la data încheierii contractului de
finanțare, precum şi pe parcursul perioadei de implementare în
conformitate cu prevederile legale în vigoare. Valoarea cheltuielilor
realizate după perioada de implementare a proiectului pentru întreținerea
investiției și/sau alte lucrări necesare pentru punerea în funcțiune a
obiectivului finanțat efectuate de beneficiar în perioada de durabilitate nu
se includ în valoarea totală a proiectului.

Contribuție
locală

POR 3.2: 2%
POR 5.2: 2%
POR 8.3 A: 2%
POCU 4.4: 2%
POR 8.1: -
POR 7.1: 2%

Termen de
depunere

POR 3.2: - (ghid în consultare în iunie 2017)
POR 5.2: Data lansării cererii de proiecte (data publicării pe site):
14.03.2017
Data începerii depunerii de proiecte: 15.04.2017 ora 12.00
Data închiderii cererii de proiecte: 15.11.2017 ora 12.00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul
apelului este consumat mai devreme.
POR 8.3 A: Data și ora începerii depunerii de proiecte: 28.02.2017, ora
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12,00.
Data și ora închiderii apelului de proiecte:  29.08.2017, ora 12,00.
POCU 4.4: -
POR 8.1: - (ghid în consultare publică până în 22 decembrie 2017)
POR 7.1
Data de deschidere a apelului de proiecte (data publicării ghidului specific
şi documentaţiei aferente apelului pe site-ul programului: 21.03.2017
Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 21.04.2017, ora 12.00
Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 21.10.2017, ora 12.00.

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro
http://mdrap.ro/userfiles/Fonduri_EU_autoritatile_publice_locale.pdf

Proiect 3.4 (2) Reabilitarea termică a Spitalului Orășenesc Ocna Mureș (Policlinica)
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul
Specific 3.1, Operațiunea 3.1B – Clădiri publice

Obiectiv program
de finanțare

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și
sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari.

Activități
eligibile

• îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori,
ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a
șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
• introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor
pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire
și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a
sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme
de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor
aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
• utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea
necesarului de energie a clădirii;
• implementarea sistemelor de management energetic având ca scop
îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de
energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea
sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de
energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri
de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu
respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor
proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea
circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și
echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
• realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de
reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR
2014 – 2020.

Solicitanți
eligibili

 Autoritățile publice centrale
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 Autoritățile și instituțiile publice locale
 Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu

prevederile legale
Valoare grant Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 25 milioane euro
Contribuție
locală

Minim 2%

Termen de
depunere

28 februarie 2017 - 04 octombrie 2017

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro

II.3.5. Obiectiv strategic: dezvoltare economică competitivă și durabilă

Proiecte 3.5 (1)  Înființarea parcului industrial Ocna Mureș pe terenurile fostei
platfome UPSOM, prin asociere cu Consiliul Județean Alba

 Realizarea unui drum industrial de acces Ocna Mureș – Noșlac,
care să deservească Parcul Industrial Ocna Mureș

Activități
eligibile

 Crearea și dotarea parcurilor științifice și tehnologice, respectiv
construcția, extinderea și dotarea cu echipamente și software
necesare

 Achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele
decât cele oferite de angajații parcurilor științifice și tehnologice)

Finanțator Uniunea Europeană și Guvernul României
Program de
finanțare

POR 2014-2020 1.1B – Parcuri tehnologice și științifice

Obiectiv
program de
finanțare

Creșterea inocării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer
tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Solicitanți
eligibili

Asociere în participațiune, încheiată între o instituție de învățământ
superior acreditată și/ sau o unitate de cercetare – dezvoltare, pe de o parte,
și regii autonome, companii naționale, societăți comerciale, administrația
publică locală, asociații patronale sau profesionale, persoane fizice,
investitori români sau străini, pe de altă parte.

Valoare grant Minim 100.000 euro
Maxim – alocarea regională pentru regiunea Centru: 10.031.938 euro
Pentru componenta de ajutor regional – în limita intensității ajutorului de
stat regional pentru întreprinderi mari, stabilite în funcție de regiunea de
dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul: 50%
Pentru componenta de ajutor de minimis – minim 200.000 euro,
reprezentând maxim 90%

Contribuție
locală

Ajutor regional – 50%
Minimis – minim 10%

Termen de
depunere

25 ianuarie 2018 - 25 iunie 2018

Surse de http://www.fonduri-structurale.ro/
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Proiecte 3.5 (2) Ecologizarea și valorificarea siturilor industriale din zona batalelor
aferente SC GHCL UPSOM SA
Amenajarea parcului solar fotovoltaic Ocna Mureș

Activități eligibile Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric,
inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în
vederea protejării sănătăţii umane:

- activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate
istoric (eliberare suprafaţă contaminată şi decontaminare a solului), cu
accent pe bio-decontaminare
- remediere amplasamente facilităţi, cum ar fi batale explorare și
producție, amplasamente aferente rafinăriilor, depozite marketing,
parcuri/facilităţi E&P. Activitățile constau în eliminarea/ reducerea
contaminării (existentă în sol, apa subterană şi/sau apa de suprafaţă) de
pe amplasamente,în scopul aducerii terenului la starea iniţială în
conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei mediului şi/sau
cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de poluanţi care
trebuie atinse în urma decontaminării
- activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a
zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor
contaminate, inclusiv eliminarea/depozitarea conformă a materialelor
rezultate din implementarea acestor activităţi
- activități legate de elaborarea aplicaţiei de finanţare, inclusiv
documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu,
Analiza Instituţională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc)
- elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de
servicii, lucrări şi furnizare echipamente
- asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor,
conform Legii nr. 10/1999.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE,
AP 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a
siturilor poluate istoric

 Fonduri private
Obiectiv program
de finanțare

OS 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric

Solicitanți
eligibili

Autorităţile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri
subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în
proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea
implementării proiectului

Valoare grant Sub 50 milioane euro – proiect nemajor
Contribuție locală 2%
Termen de -

informare
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depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.5 (3) Proiecte de creare de noi capacităţi de producţie, achiziţii de echipamente
şi active necorporale
Eficientizarea activității economice a sucursalei Salrom Ocna Mureș

Activități
eligibile

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:
• Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
o Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
o Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de
comercializare on-line;
Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod
obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat
regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor finanțabile
prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat
regional în active necorporale.
Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă
reprezintă investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii
de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108
din tratat.
• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
o Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor,
serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al
calității, mediului sau sănătății
o Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României,
la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod
obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere/dotare cu
active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională
includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin
ajutor de stat regional sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.
A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a proiectelor.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

Programul Operaţional Regional 2014-2020
AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, PI 2.2
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor

Obiectiv
program de
finanțare

OS: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității
muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia
Națională pentru Competitivitate

Solicitanți
eligibili

Societățile sau societățile cooperative constituite în baza Legii nr. 31/1990
privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se
încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor
mijlocii din mediul rural.
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Valoare grant Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro
și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro,
valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică
întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat
cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.
Ajutorul de stat regional pentru regiunea Centru: 60% pentru întreprinderi
mijlocii, 70% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi.
Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată
unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali
consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de
finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de
euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data
acordării ajutorului.

Contribuție
locală

 Minim 40% (întreprinderi mijlocii) și minim 30%
(microîntreprinderi și întreprinderi mici) din valoarea ajutorului de
stat regional pentru regiunea Centru

 Minim 10% din valoarea ajutorului de minimis
Aceste contribuții sunt din partea IMM-urilor beneficiare, nu din bugetul
local

Termen de
depunere

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 23.02.2017, ora 12:00 Data și
ora închiderii cererii de proiecte: 30.08.2017, ora 12:00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de
depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai
devreme.

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.5 (4) Proiecte de implementare a sistemelor de certificare recunoscute,
ecoetichetare şi certificare de produse.

Activități
eligibile

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis (a se vedea la proiectul anterior
distincția între ajutor de stat regional și ajutor de minimis):
• Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un
organism de certificare acreditat.
• Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO
9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității
informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru
dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al
responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
• Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel
internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în
calitate de expozant).
Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor
de minimis.
Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis
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nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

Programul Operaţional Regional 2014-2020
AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, PI 2.2
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor

Obiectiv
program de
finanțare

OS: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității
muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia
Națională pentru Competitivitate

Solicitanți
eligibili

Societățile sau societățile cooperative constituite în baza Legii nr. 31/1990
privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se
încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor
mijlocii din mediul rural.

Valoare grant Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro
și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro,
valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică
întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat
cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.
Ajutorul de stat regional pentru regiunea Centru: 60% pentru întreprinderi
mijlocii, 70% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi.
Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată
unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali
consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de
finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de
euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data
acordării ajutorului.

Contribuție
locală

 Minim 40% (întreprinderi mijlocii) și minim 30%
(microîntreprinderi și întreprinderi mici) din valoarea ajutorului de
stat regional pentru regiunea Centru

 Minim 10% din valoarea ajutorului de minimis
Aceste contribuții sunt din partea IMM-urilor beneficiare, nu din bugetul
local

Termen de
depunere

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 23.02.2017, ora 12:00 Data și
ora închiderii cererii de proiecte: 30.08.2017, ora 12:00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de
depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai
devreme.

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro

Proiecte 3.5 (5) Proiecte de promovare a firmelor şi produselor acestora din orașul Ocna
Mureş.
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Activități
eligibile

Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel
internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în
calitate de expozant) – doar prin ajutorul de minimis (trebuie
obligatoriu completat cu investiții din ajutorul de stat regional – vezi
cele două proiecte anterioare)

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

Programul Operaţional Regional 2014-2020
AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, PI 2.2
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor

Obiectiv
program de
finanțare

OS: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității
muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia
Națională pentru Competitivitate

Solicitanți
eligibili

Societățile sau societățile cooperative constituite în baza Legii nr. 31/1990
privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se
încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor
mijlocii din mediul rural.

Valoare grant Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro
și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro,
valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică
întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat
cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.
Ajutorul de stat regional pentru regiunea Centru: 60% pentru întreprinderi
mijlocii, 70% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi.
Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată
unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali
consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de
finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de
euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data
acordării ajutorului.

Contribuție
locală

 Minim 40% (întreprinderi mijlocii) și minim 30%
(microîntreprinderi și întreprinderi mici) din valoarea ajutorului de
stat regional pentru regiunea Centru

 Minim 10% din valoarea ajutorului de minimis
Aceste contribuții sunt din partea IMM-urilor beneficiare, nu din bugetul
local

Termen de
depunere

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 23.02.2017, ora 12:00 Data și
ora închiderii cererii de proiecte: 30.08.2017, ora 12:00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de
depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai
devreme.

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro
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Proiecte 3.5 (6) Proiecte de acces la servicii performante de consultanţă, adaptate nevoilor
de competitivitate ale firmelor din orașul Ocna Mureş.

Activități
eligibile

Varianta 1: POC 2014-2020, AP1, Acţiunea 1.2.1, Secțiunea C
1) activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare
experimentală)*
2) achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială
şi/sau dezvoltare experimentală)*
*Notă
• în cadrul activit ăţilor (serviciului) de cercetare industrială se pot efectua
de exemplu următoarele activităţi: elaborarea, realizarea, experimentarea
modelului sau soluţiei noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/
serviciu etc ;
• în cadrul activit ăţilor de dezvoltare experimentală sau a serviciului de
dezvoltare experimentală se pot efectua de exemplu următoarele activităţi:
proiectarea realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului,
instalaţiei pilot, serviciului etc (bazate pe modelul sau soluţia obţinută în
activitatea de cercetare industrială);
3) achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă
tehnologică; transfer tehnologic; achiziţia, protecţia şi comercializarea
drepturilor de proprietate industrială; utilizarea standardelor**;
**Nota :
• Serviciile de consultan ţă pentru inovare pot fi utilizate pe parcursul
derulării proiectului, în diferite etape ale activităţilor de cercetare-
dezvoltare şi/sau pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării.
• Toate serviciile de consultan ţă sunt achiziţionate în vederea obţinerii de
informaţii, proceduri, metode, instrumente, instrucţiuni privind modul de
organizare, funcţionare/ derulare şi conducere a activităţilor firmei pentru
realizarea obiectivelor proiectului
4) achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi
testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare;
studii de piaţă;
5) activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/ proces/
tehnologie/ serviciu, din care pot face parte de exemplu următoarele
activităţi

 achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, licenţe)
necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

 achiziția de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de
producţie;

 elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în
funcţiune/ de operare/ de aplicare ;

 pregătirea de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare
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(experimentări, testări, încercări, analize);
 revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/ punere în

funcţiune/ operare/ aplicare;
 punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/

tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-
pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ
îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/
procesului/ metodei inovative) *; Activitate obligatorie pentru eligibilitatea
propunerii de proiect.
6) activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării
proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare şi activităţi de
introducere în producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu).
7) activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.
8) activităţi pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor
Proiectul va conţine obligatoriu activități de punere în fabricaţie/
funcţiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/
serviciu
******
Cheltuieli eligibile pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării:

 Asistenţă tehnologică
 Servicii de transfer de tehnologie
 Consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a

drepturilor de proprietate intelectuală ;
 Servicii de consultanta referitoare la utilizarea standardelor.
 Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare
 Servicii de cercetare de piață
 Servicii în materie de încercări şi testări în laboratoarele de

specialitate;
 Servicii referitoare la cerificarea, testarea şi marcarea calității

produselor obținute in proiect.

Varianta 2: POR 2014-2020, AP1, PI 1.1
Doar anumite tipuri de investiții, care conduc la dezvoltarea IMM-urilor:

- Investiții în active corporale
- Investiții în active necorporale (cunoștințe tehnice, brevete, drepturi

de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte
drepturi și active similare) – strict necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul productiv

- Investiții în realizarea de instrumente de comercializare online a
serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului

- Investiții în dezvoltare experimentală (prototipuri, planuri pilot,
servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv
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pentru activitățile de dezvoltare experimentală)
- Investiții în alte activități de inovare (studii tehnice/ de fezabilitate

pentru dezvoltarea experimentală, obținerea și validarea drepturilor
de proprietate intelectuală, servicii de consultanță pentru inovare –
consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer
de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de
proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor,
servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor)

- Investiții în realizarea produsului (bun sau serviciu) sau a
procesului

Un capitol din cheltuielile eligibile se referă la:
- Evaluare tehnologică și audit tehnologic
- Studii de investiții tehnologice
- Asistență la retehnologizarea agenților economici
- Asistență și consultanță tehnică la aplicarea/ achiziționarea de

tehnologii
- Transfer tehnologic și validare tehnologică
- Consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-

uri
Varianta 3: POR 2014-2020, AP2, PI 2.2
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:
• Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
o Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
o Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de
comercializare on-line;
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care
sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/
extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de
servicii.
Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă
reprezintă investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii
de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108
din tratat.
• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
o Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor,
serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al
calității, mediului sau sănătății
o Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României,
latârguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
Capitol din cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutorul de minimis
(obligatoriu completate prin acțiuni și cheltuieli pentru acțiuni din
ajutorul de stat regional):
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 Studii de teren - se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice,
geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de
stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.
 Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru:
• ob ţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
• ob ţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
• ob ţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie
etc.;
• ob ţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
• întocmirea documenta ţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi
înregistrarea terenului în cartea funciară;
• ob ţinerea acordului de mediu;
• ob ţinerea avizului P.S.I.;
• Comisioane, cote si taxe - se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de
Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota
pentru
controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea
lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe
pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.
• alte avize, acorduri şi autorizaţii.
• Achizi ționarea semnăturii electronice

 Proiectare şi inginerie - se includ cheltuielile pentru elaborarea
documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi
autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce
stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul
de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact,
studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor, se includ
cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

 Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
• plata serviciilor de consultan ţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a
planului de afaceri;
• plata serviciilor de consultan ţă în domeniul managementului execuţiei
investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de
proiect).
• plata serviciilor de consultan ţă la elaborarea, organizarea si derularea
procedurilor de achiziţii

 Asistenţă tehnică - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
• asisten ţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a
lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
• plata dirigin ţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă,
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autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei
lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

Varianta 1:
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP1 Cercetare,
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității
economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.1 Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de
întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și
universităţi, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele
economice care prezintă potenţial de creştere, Secțiunea C - Start-up și
Spin-off

Varianta 2:
POR 2014-2020, AP1 Promovarea transferului tehnologic, PI 1.1,
Operațiunea C – IMM-uri în parteneriat cu ITT-uri

Varianta 3: Programul Operaţional Regional 2014-2020
AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, PI 2.2
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor

Obiectiv
program de
finanțare

Varianta 1: POC 2014-2020, AP1, Acţiunea 1.2.1, Secțiunea C
Realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite
în scopul producţiei şi comercializării

Varianta 2: POR 2014-2020, AP 1, PI 1.1
Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer
tehnologic în domenii de specializare inteligentă
Operațiunea 1.1 C: Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui
rezultat al cercetării-inovării în parteneriat cu un ITT

Varianta 3: POR 2014-2020, AP2, PI 2.2
OS: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității
muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia
Națională pentru Competitivitate

Solicitanți
eligibili

Varianta 1: POC 2014-2020, AP1, Acţiunea 1.2.1, Secțiunea C
1. Start-up-uri: întreprindere,înființată in baza legii 31/1990, care
înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului și
funcționează pe teritoriul României;
Întreprinderea solicitantă activează în oricare din sectoarele economice, cu
excepţia următoarelor sectoare:
(a) pescuit și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul
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(CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
(b) producția primară de produse agricole;
(c) în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole

2. Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui
rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD
sau de învăţământ superior). Directorul proiectului este angajatul unei
organizaţii de drept public de cercetare, care a participat la obţinerea
rezultatelor pe care se bazează noul proiect propus de spin-off. Prin această
acţiune se vor finanţa proiectele de tip „spin-off” care asigură unui
cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din
instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un
rezultat, în scopul continuării în cadrul firmei proprii a soluţiei cercetate
până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării rezultatelor
pe piaţă; cercetărorul nu este obligat sa părăsească instituția publică.

!! Domeniul de aplicare: domeniile și subdomeniile de specializare
inteligentă şi sănătate definite prin strategia CDI- conform Anexei 3.

Varianta 2: POR 2014-2020, AP1, PI 1.1
Societățile comerciale constituite în baza legii 31/1990 care se încadrează
în categoria IMM-urilor, în parteneriat cu o entitate de transfer tehnologic
acreditată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Varianta 3: POR 2014-2020, AP2, PI 2.2
Societățile sau societățile cooperative constituite în baza Legii nr. 31/1990
privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se
încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor
mijlocii din mediul rural.

Valoare grant Varianta 1: POC 2014-2020, AP1, Acţiunea 1.2.1, Secțiunea C
Max. 840.000,00 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000,00
Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani
fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse
naţionale sau comunitare.
Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului
rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de max.
420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, la data
semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali
consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau
comunitare.

Varianta 2: POR 2014-2020, AP1, PI 1.1
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Minim 25.000 euro, maxim 200.000 euro (cofinanțarea = maxim 90%, în
limita plafonului de minimis)

Varianta 3: POR 2014-2020, AP2, PI 2.2
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro
și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro,
valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică
întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat
cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.
Ajutorul de stat regional pentru regiunea Centru: 60% pentru întreprinderi
mijlocii, 70% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi.
Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată
unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali
consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de
finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de
euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data
acordării ajutorului.

Contribuție
locală

Varianta 1: POC 2014-2020, AP1, Acţiunea 1.2.1, Secțiunea C
Minim 10% din partea beneficiarului (nu din bugetul local)

Varianta 2: POR 2014-2020, AP1.1
Minim 10% din partea beneficiarului (nu din bugetul local)

Varianta 3: POR 2014-2020, AP2, PI 2.2
 Minim 40% (întreprinderi mijlocii) și minim 30%

(microîntreprinderi și întreprinderi mici) din valoarea ajutorului de
stat regional pentru regiunea Centru

 Minim 10% din valoarea ajutorului de minimis
Aceste contribuții sunt din partea IMM-urilor beneficiare, nu din bugetul
local

Termen de
depunere

Varianta 1: POC 2014-2020, AP1, Acţiunea 1.2.1, Secțiunea C
Tip de apel competitiv, depunere continuă (22 decembrie 2016 - 29
decembrie 2023) cu evaluare periodică la 3 luni. Închiderea competiției la
contractarea bugetului alocat.
!! În 2016 apelul fusese suspendat, în iunie 2017 încă nu fusese reulat – de
verificat starea actuală

Varianta 2: POR 2014-2020, AP1.1
-
Varianta 3: POR 2014-2020, AP2, PI 2.2
Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 23.02.2017, ora 12:00 Data și
ora închiderii cererii de proiecte: 30.08.2017, ora 12:00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de
depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai
devreme.

Surse de http://www.fonduri-structurale.ro



171

informare

Proiecte 3.5 (7) Proiecte care susţin utilizarea TIC de către firme – E business & E -
commerce.

Activități
eligibile

Investiții finanțate din ajutorul de minimis, la care se adaugă obligatoriu
investiții finanțate din ajutorul de stat regional:

- Investiții în active corporale (nu e cazul aici)
- Investiții în active necorporale (cunoștințe tehnice, brevete, drepturi

de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte
drepturi și active similare) – strict necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul productiv

- Investiții în realizarea de instrumente de comercializare online a
serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului

- Investiții în dezvoltare experimentală (prototipuri, planuri pilot,
servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv
pentru activitățile de dezvoltare experimentală)

- Investiții în alte activități de inovare (studii tehnice/ de fezabilitate
pentru dezvoltarea experimentală, obținerea și validarea drepturilor
de proprietate intelectuală, servicii de consultanță pentru inovare –
consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer
de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de
proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor,
servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor)

- Investiții în realizarea produsului (bun sau serviciu) sau a
procesului

Un capitol din cheltuielile eligibile se referă la:
- Evaluare tehnologică și audit tehnologic
- Studii de investiții tehnologice
- Asistență la retehnologizarea agenților economici
- Asistență și consultanță tehnică la aplicarea/ achiziționarea de

tehnologii
- Transfer tehnologic și validare tehnologică
- Consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-

uri
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

POR 2014-2020, AP1 Promovarea transferului tehnologic, PI 1.1,
Operațiunea C – IMM-uri în parteneriat cu ITT-uri

Obiectiv
program de

Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer
tehnologic în domenii de specializare inteligentă
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finanțare Operațiunea 1.1 C: Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui
rezultat al cercetării-inovării în parteneriat cu un ITT

Solicitanți
eligibili

Societățile comerciale constituite în baza legii 31/1990 care se încadrează
în categoria IMM-urilor, în parteneriat cu o entitate de transfer tehnologic
acreditată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Valoare grant Minim 25.000 euro, maxim 200.000 euro (cofinanțarea = maxim 90%, în
limita plafonului de minimis)

Contribuție
locală

Minim 10% din partea beneficiarului (nu din bugetul local)

Termen de
depunere

-

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro

Proiecte 3.5 (8) Hub de industrii creative și IT&C

Activități
eligibile

Investiții finanțate din ajutorul de minimis, la care se adaugă obligatoriu
investiții finanțate din ajutorul de stat regional:

- Investiții în active corporale
- Investiții în active necorporale (cunoștințe tehnice, brevete, drepturi

de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte
drepturi și active similare) – strict necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul productiv

- Investiții în realizarea de instrumente de comercializare online a
serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului

- Investiții în dezvoltare experimentală (prototipuri, planuri pilot,
servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv
pentru activitățile de dezvoltare experimentală)

- Investiții în alte activități de inovare (studii tehnice/ de fezabilitate
pentru dezvoltarea experimentală, obținerea și validarea drepturilor
de proprietate intelectuală, servicii de consultanță pentru inovare –
consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer
de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de
proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor,
servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor)

- Investiții în realizarea produsului (bun sau serviciu) sau a
procesului

Un capitol din cheltuielile eligibile se referă la:
- Evaluare tehnologică și audit tehnologic
- Studii de investiții tehnologice
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- Asistență la retehnologizarea agenților economici
- Asistență și consultanță tehnică la aplicarea/ achiziționarea de

tehnologii
- Transfer tehnologic și validare tehnologică
- Consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-

uri
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

POR 2014-2020, AP1 Promovarea transferului tehnologic, PI 1.1,
Operațiunea C – IMM-uri în parteneriat cu ITT-uri

Obiectiv
program de
finanțare

Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer
tehnologic în domenii de specializare inteligentă
Operațiunea 1.1 C: Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui
rezultat al cercetării-inovării în parteneriat cu un ITT

Solicitanți
eligibili

Societățile comerciale constituite în baza legii 31/1990 care se încadrează
în categoria IMM-urilor, în parteneriat cu o entitate de transfer tehnologic
acreditată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Valoare grant Minim 25.000 euro, maxim 200.000 euro (cofinanțarea = maxim 90%, în
limita plafonului de minimis)

Contribuție
locală

Minim 10% din partea beneficiarului (nu din bugetul local)

Termen de
depunere

-

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro

Proiecte 3.5 (9)  Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lâna, blană,
tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.); în
activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând
de la stadiul de cherestea (ex. mobilă).

 Mecanica fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice,
producerea de ambalaje etc.

 Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de
artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific
local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare
instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul
acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute
din aceste activităţi).

 Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: servicii de mecanizare,
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transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport), servicii de
croitorie, frizerie, cizmărie; servicii de conectare şi difuzare
internet; protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor.

 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.
 Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte

surse regenerabile altele decât biocombustibilii, numai ca parte
componentă a proiectelor de investiţii sprijinite prin această măsura.

Activități
eligibile

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul sub-măsurii PNDR 6.4 sunt:
• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte,
articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor
chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase;
industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și
echipamente; fabricare produse electrice, electronice etc.);
• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități
tradiționale nonagricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului,
lânii, lemnului, pielii etc.);
• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare
în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și
alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic);
• Furnizarea de servicii, de ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare;
reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice,
audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii
tehnice, administrative etc., inclusiv construcții, reconstrucții și/sau
modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților;
• Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.
**********
Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:
Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie,
articole de hârtie şi carton;
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
- activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
- industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi
echipamente;
- fabricare produse electrice, electronice;
Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte
activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a
fierului, lânii, lemnului, pielii etc);
Investiţii legate de furnizarea de servicii:
- servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
- servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
- servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
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- activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
- servicii tehnice, administrative etc.
Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-
turistic, parcuri pentru rulote, camping și tabere, proiecte de activităţi de
agrement (dependente sau independente de o structura de primire agro-
turistica cu functiuni de cazare), cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu
modificările şi completările ulterioare. Acestea se vor limita la capacitatea
de cazare specifică structurii de primire turistică de tip pensiune
agroturistică – maxim 8 camere.
Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de
peleţi şi brichete) în vederea comercializării.
Costuri eligibile specifice (precizate în fişa sub-măsurii 6.4):
a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de
utilaje, instalaţii şi echipamente noi
c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi
achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

PNDR, Submăsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în
zone rurale – fonduri epuizate
PNDR, Submăsura 6.4 Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de
activităţi neagricole în cadrul IMM-urilor, microîntreprinderilor și
întreprinderilor mici din zonele rurale

Obiectiv
program de
finanțare

Submăsura 6.4 are ca scop:
Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;
Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
Crearea de locuri de muncă;
Creşterea veniturilor populaţiei rurale;
Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;
Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor
gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea
creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.

Solicitanți
eligibili

PNDR 6.4
 Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-

înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut

minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin
dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii
deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu
excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Valoare grant PNDR 6.4
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Sprijinul public nerambursabil:
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în

următoarele cazuri:
- pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii
medicale, sanitarveterinare şi agro-turism;
- pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin
dezvoltarea unor activităţi neagricole.
Pentru fermieri intensitatea sprijinului nerambursabil este de 90%, în cazul
în care aceștia sunt:
a) persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care desfășoară activitatea
agricolă (codul CAEN autorizat să fie aferent unei activități agricole),
înregistrate în registrul APIA /ANSVSA /Registrul agricol, cu cel puțin 12
luni consecutive înaintea depunerii Cererii de Finantare și solicitantul a
obținut venit brut din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel
puțin 50% din total venit brut în anul precent depunerii Cererii de
finanțare;
b) persoane juridice - micro întreprinderi și întreprinderi mici care
desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN autorizat să fie aferent unei
activități agricole), înregistrate în registrul APIA /ANSVSA / Registrul
agricol, cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de
finanțare și solicitantul a obținut venituri din exploatare, din care veniturile
din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din
exploatare, în anul precent depunerii Cererii de finanțare.
Atenție! Pentru cazurile descrise mai sus, intensitatea sprijinului este 90%.
Nu există intensităţi intermediare!

 se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.407/2013;

 se acordă în baza Ordinului MADR nr. 1731/2015;
 nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții

financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care
efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost,
pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a
trei exerciții financiare consecutive.

Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de
vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule
de transport persoane. Serviciile integrate, în care transportul propriu-zis
reprezintă doar un element, cum ar fi serviciile de mutare, serviciile poştale
sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de prelucrare, nu ar
trebui considerate servicii de transport.
Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor
eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile (corespunzătoare



177

procentului de 90% sau 70% ) va fi de maxim 200.000 euro, cu respectarea
condițiilor ajutorului de minimis.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această sub-măsură
este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a
proiectului.

Contribuție
locală

PNDR 6.4: Între 10-30%, cf celor de mai sus (contribuție din partea
beneficiarilor, nu din bugetul local)

Termen de
depunere

PNDR 6.4: 03 mai 2017 - 31 iulie 2017

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro

II.3.6. Obiectiv strategic: Valorificarea potenţialului turistic local
Proiect 3.6 (1) Atestarea oraşului Ocna Mureş - staţiune balneoclimatică

Activități
eligibile

Elaborare documentaţie de atestare conform prevederilor OG nr. 109/2000
privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţă
medicală balneară şi de recuperare.

Finanțator Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Ocna Mureș

Program de
finanțare

Buget anual de investiții – anul ??? (există un HCL în 2017 pentru
demararea investiției)

Obiectiv
program de
finanțare

Atestarea oraşului Ocna Mureş ca staţiune balneoclimatică

Solicitanți
eligibili

Consiliul Local Ocna Mureș

Valoare grant -

Contribuție
locală

-

Termen de
depunere

-

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro
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Proiecte 3.6 (2)  Instituirea unui parteneriat public-privat între Proprietar, Consiliul
Local Ocna Mureş şi Consiliul Judeţean Alba, pentru punerea în
valoare a complexului balnear.

 Amenajarea facilităţi de wellness, spa, piscine, ştranduri, terenuri
de sport şi facilităţi de agrement în zona complexului balnear (Hotel
Europa, Parcul oraşului).

 Amenajarea ca zonă de agreement a Dealului Banţa.
Activități
eligibile

Varianta 1 - POR 7.1:
- Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice

balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG
Nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare)

- Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a
utilităţilor aferente

- Amenajarea obiectivelor turistice naturale  de utilitate publică
precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate
publică;

- Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru
valorificarea atracțiilor turistice

- Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului
finanțat.

Varianta 2 - POR 5.2:
- demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate

într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului
naţional cultural;

- realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
- amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea

terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor,
inclusiv plantare arbori și arbuști);

- crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex.
zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii
etc.);

- Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei,
foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru
întreţinere/vestiare, scene;

- instalare Wi-Fi în spațiile publice;
- instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin

proiect;
- dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice,

suport parcare biciclete, împrejmuire etc)(2);
- modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul

supus intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații
excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt
necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții,
și în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile
aferente Cap.1, Cap.2, Cap.4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5,
punctul 5.1.1, din bugetul proiectului);

- înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al
investiției;
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- Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile
amenajate prin proiect

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

POR 2014-2020, AP 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului, PI 7.1 Turism

POR 2014-2020, AP5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, PI 5.2

Obiectiv
program de
finanțare

POR 7.1: Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

POR 5.2: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor
degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul
București

Solicitanți
eligibili

POR 5.2:
- UAT-uri  din mediul urban, cf 2015/2001
- Parteneriate dintre UAT-uri urbane + UAT județ

POR 7.1: UAT-uri și parteneriate între UAT-uri
Valoare grant POR 5.2

valoarea maximă totală a investiției este de 5 .000.000 euro;
valoarea minimă totală a investiției este de 100.000 euro.

POR 7.1: Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o
valoare minimă și maximă. Astfel valoarea minimă totală a proiectului este
de 100.000 EUR, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi
5.000.000 EUR. Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor
eligibile şi neeligibile inclusiv a TVA aferentă. De asemenea, valoarea
maximă totală nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului,
orice depăşire a valorii acestuia ducând la neeligibilitatea proiectului.
Valoarea minimă totală poate suferi modificări în timpul implementării
proiectului fără a afecta eligibilitatea proiectului. Valoarea neeligibilă a
proiectului reprezintă valoarea cheltuielilor cuprinse în proiect și
considerate neeligibile la data încheierii contractului de finanțare, precum
şi pe parcursul perioadei de implementare în conformitate cu prevederile
legale în vigoare. Valoarea cheltuielilor realizate după perioada de
implementare a proiectului pentru întreținea investiției și/sau alte lucrări
necesare pentru punerea în funcțiune a obiectivului finanțat efectuate de
beneficiar în perioada de durabilitate nu se includ în valoarea totală a
proiectului.

Contribuție
locală

POR 5.2: 2%
POR 7.1: 2%

Termen de POR 5.2: Data lansării cererii de proiecte (data publicării pe site):
14.03.2017
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depunere Data începerii depunere de proiecte: 15.04.2017 ora 12.00
Data închiderii cererii de proiecte: 15.11.2017 ora 12.00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul
apelului este consumat mai devreme.
POR 7.1
Data de deschidere a apelului de proiecte (data publicării ghidului specific
şi documentaţiei aferente apelului pe site-ul programului: 21.03.2017
Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 21.04.2017, ora 12.00
Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 21.10.2017, ora 12.00.

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro

Proiect 3.6 (3) Restaurarea Castelului Teleki în vederea valorificării potenţialului turistic
aferent.

COD LMI AB-II-a-B-00380 – monument de patrimoniu grupa B (??)

Activități
eligibile

• restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B;
• restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă
(grupă) B şi construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de
acces ale așezămintelor monahale de clasă (grupă) B;
• modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;
• achizi ționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

PNDR 7.6 - Submăsura 7.6 Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor
asociate conservării patrimoniului cultural și pentru menținerea tradițiilor și
moștenirii spirituale

Obiectiv
program de

finanțare

7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Solicitanți
eligibili

 Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 ONG‐urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare;
 Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale, care dețin în

administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă
(grupă) B.

Valoare grant Pentru comune:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub‐măsuri va fi
100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 500.000 euro.
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Pentru alt tip de beneficiari:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub‐măsuri va fi de
80% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro.

Contribuție
locală

0%

Termen de
depunere

28 martie 2017 - 30 iunie 2017

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro

Proiecte 3.6 (4) Centrul de informare şi documentare turistică.

Activități
eligibile

Identificare locaţie, clarificare situaţie juridică, achiziţie serviciul de
consultanţă pentru proiectarea lucrării de amenajare a Centrului,
avizare/autorizare proiect, licitaţie pentru execuţie lucrare, execuţie
lucrare de amenajare, dotări (varianta veche)
Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea
atracțiilor turistice – dacă e ok POR 7.1

Finanțator Bugetul ADI (???)

POR 7.1 – dacă un centru de informare reprezintă infrastructură publică la
scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice

Program de
finanțare

Bugetul multianual ADI – Investiţii

POR 7.1??

Obiectiv
program de
finanțare

Promovarea turistică a localității

Solicitanți
eligibili

POR 7.1: UAT-uri și parteneriate între UAT-uri

Valoare grant POR 7.1: valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 EUR, iar
valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 EUR

Contribuție
locală

POR 7.1: 2%

Termen de POR 7.1
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depunere Data de deschidere a apelului de proiecte (data publicării ghidului specific
şi documentaţiei aferente apelului pe site-ul programului: 21.03.2017
Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 21.04.2017, ora 12.00
Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 21.10.2017, ora 12.00.

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.6 (5) Crearea unei identităţi turistice a localității şi promovarea potenţialului său
turistic (signialectică turistică unitară).

Activități
eligibile

- Marketing prin internet şi prin alte mijloace electronice (CD/DVD)
precum şi alte activităţi de promovare on-line;

- Participarea la târguri şi alte expoziţii de turism în ţară;
- Activităţi de marketing direct, de tipul: distribuţie fluturaşi

publicitari, scrisori personalizate (în cutii poştale, zone de trafic
intens, la domiciliu/sediu pe liste de destinatari);

- Activităţi de promovare prin intermediul posturilor de televiziune
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

Pe POR 7.1 și PNDR 7.6 (care oferă posibilitate de finanțare pentru
obiective precise din zonă – Muzeul Sării și Castelul Teleki) există buget
eligibil pentru promovarea obiectivului. DAR nu am identificat o linie care
să finanțeze activități de marketing pentru zona în sine, ca întreg.

Obiectiv
program de
finanțare

Promovarea potenţialului turistic românesc prin îmbunătăţirea imaginii de
ţară, cu scopul de a promova România în străinătate şi de a creşte
atractivitatea sa pentru turism şi afaceri

Solicitanți
eligibili

????

Valoare grant ????

Contribuție
locală

????

Termen de
depunere

-

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.6 (6)  Amenajare şi dotare facilităţi recreaţionale.
 Amenajare de trasee tursitice şi de agrement – Valea Mureşului
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(miniriviera).
Activități
eligibile

- Investiţii în infrastructura de primire turistică - construcţia,
modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice
(structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice
realizate de o microîntreprindere) având până la 15 camere; tipuri
de activităţi de agreement: activităţi sportive (nautice, sporturi
individuale, speciale cum sunt alpinism, speoturism, deltaplanorism
sau sporturi de echipă); activităţi recreaţionale (băi de soare, mori
de apă, cicloturism, carnavaluri, seri dansante, spectacole etc.);

- Investiţii în activităţi recreaţionale - investiţii private în
infrastructura turistică de agreement, independentă sau dependentă
de structura de primire turistică, precum spaţii de campare,
amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de
transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie,
inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor
pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca
parte componentă a proiectului) etc.;

- Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de
informare, amenajarea de marcaje turistice etc. - construirea,
modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul
promovării, prezentării şi vizitării turistice; dezvoltarea de sisteme
electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice
din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale;
amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică
etc.; investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice
(ex: “drumul vinului”, „al olăritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.).

- Înfiinţarea Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică;
- Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de

turismul rural - elaborare de materiale promoţionale precum prima
editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice:
broşuri de prezentare, panouri de informare etc.;

- Achiziţionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv
achiziţionarea în leasing a acestora, costurile de instalare şi montaj;

- Costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe
pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de
fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării
proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația națională,
achiziția de patente și licențe, în limita unui procent de 10% din
valoarea totală a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd
construcții, în limita a 5%.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
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Program de
finanțare

PNDR Submăsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în
zone rurale – fonduri epuizate

Obiectiv
program de
finanțare

6.2 Înfiinţarea de activităţi neagricole în zona rurală

Solicitanți
eligibili

-

Valoare grant -

Contribuție
locală

-

Termen de
depunere

-

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro

II.3.7. Obiectiv strategic: Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a
confortului habitatului rezidenţial local

Proiecte 3.7 (1) Managementul integrat al deşeurilor în cadrul Asociaţiei Intercomunitare
Salubris (Consiliul Judeţean Alba)

Activități
eligibile

Proiecte integrate de management al deșeurilor (noi și fazate):
implementarea sistemelor de colectare selectivă
construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv

platforme de compostare şi unități de compostare individuală
construcţia de staţii sortare și de tratare mecano-biologică etc.
închiderea și reabilitarea de depozite neconforme,  inclusiv a sistemului

de colectare a levigatului, a sistemului de extragere a biogazului
deschiderea/extinderea de noi depozite
asistenţă pentru managementul proiectelor, supervizare și publicitate

(inclusiv conştientizarea publicului) etc;
Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul

sistemelor integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a
proiectelor individuale (întărirea capacității instituționale a beneficiarilor
prin organizarea sesiunilor de instruire/training, inclusiv “on the job
training” în sectorul de management integrat al deșeurilor (studiu de
fezabilitate, analiza cost beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului,
evaluarea cererilor de finanțare, gestionarea nămolului etc)

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
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Program de
finanțare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-
2020, AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management
eficient al resurselor, PI 3.1 Gestionarea deșeurilor

Obiectiv
program de
finanțare

OS 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului
de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România

Solicitanți
eligibili

Proiecte fazate: Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile
Județene care au depus cerere de fazare în cadrul POS Mediu / se regăsesc
în lista anexată (Anexa 7) – CJ Alba se află pe această listă
Proiecte noi a căror pregătire a fost derulată în perioada 2007-2013 dar nu
au fost finalizate în timp pentru demararea implementării : Asociaţiile de
Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene din lista anexată

Valoare grant Nu există plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor
Pentru proiectele noi de dezvoltare a infrastructurii de deșeuri, valoarea a

fost estimată pe baza necesarului de investiții identificat la nivel de Master
Plan județean/zonal

Pentru proiectele fazate este reprezentată de valoarea fazei a II-a
Contribuție
locală

2%

Termen de
depunere

25 aprilie 2016 - 31 decembrie 2018

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.7 (2) Reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a siturilor degradate
aferente orașului Ocna Mureş.

Activități
eligibile

Vechi:
Varianta 1: POIM 4.3:

- Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric,
inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii
solului în vederea protejării sănătăţii umane

- Pregătirea portofoliului de proiecte
Varianta2: POR 5.2:

- demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate
într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului
naţional cultural;

- realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
- amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea

terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor,
inclusiv plantare de arbori și arbuști);

- crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex.
zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii
etc.);
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- Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei,
foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru
întreţinere/vestiare, scene;

- instalare Wi-Fi în spațiile publice;
- instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin

proiect;
- dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice,

suport parcare biciclete, împrejmuire etc)(2);
- modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul

supus intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații
excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt
necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții,
și în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile
aferente Cap.1, Cap.2, Cap.4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5,
punctul 5.1.1, din bugetul proiectului);

- înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al
investiției;

- Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile
amenajate prin proiect

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

POIM 4.1 Biodiversitate – depunere suspendată. Secțiunea D din cadrul
acestei linii - Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a
serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara
ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu,
inclusiv în mediul marin – va face obiectul unui apel dedicat în 2017
Varianta 1: POIM AP4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a
biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor
poluate istoric, OS 4.3
Varianta 2: POR AP 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Obiectiv
program de
finanțare

OS 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric
OS 5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor
degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul
București

Solicitanți
eligibili

POIM 4.3
Autorităţile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri
subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate
sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării
proiectului
POR 5.2:

- UAT-uri  din mediul urban, cf 2015/2001
- Parteneriate dintre UAT-uri urbane + UAT județ

Valoare grant Varianta 1: POIM 4.3 Sub 50 milioane euro – proiect nemajor; peste 50
milioane euro – proiect major
Varianta 2: POR 5.2
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valoarea maximă totală a investiției este de 5 .000.000 euro;
valoarea minimă totală a investiției este de 100.000 euro.

Contribuție
locală

POIM 4.3: 2%
POR 5.2: 2%

Termen de
depunere

POIM 4.3 : ---
POR 5.2:
Data lansării cererii de proiecte (data publicării pe site): 14.03.2017
Data începerii depunerii de proiecte: 15.04.2017 ora 12.00
Data închiderii cererii de proiecte: 15.11.2017 ora 12.00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul
apelului este consumat mai devreme.

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.7 (3) Crearea a 3 puncte de colectare pentru colectarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice.

Activități
eligibile

Crearea punctelor de colectare pentru colectarea deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice.

Finanțator Guvernul României

Program de
finanțare

Ministerul Mediului – Administrația Fondului pentru Mediu – nu există în
acest moment vreun apel deschis

Obiectiv
program de
finanțare

Susținerea și realizarea proiectelor pentru protecția mediului.

Solicitanți
eligibili

-

Valoare grant -

Contribuție
locală

-

Termen de
depunere

-

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

http://www.afm.ro/deseuri.php

Proiecte 3.7 (4) Înfiinţarea, regenerarea şi modernizarea spaţiilor verzi, dotare cu mobiler
urban, opere de artă urbană şi amenajare locuri de joacă pentru copii în
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Ocna Mureş.

Activități
eligibile

Vechi:
Nivelare şi terasare teren, inclusiv igienizarea terenului sau alte lucrări de
modelare geometrică a terenului; arături de plantare; scarificare;
defrişări selective/înlăturare plante care prezintă pericol de contaminare
cu boli sau dăunători;
Tunderi de modelare şi întreţinere, ancorări, palisări;
Replantări ale plantelor greşit amplasate sau degradate, completări,
înlocuirea arborilor existenţi şi cu specii rezistente la condiţii de mediu şi
microclimat specific urban;
Aport de material pământos (transport, fertilizare chimică, fertilizare
organică); irigaţii (utilaje şi instalaţii necesare);
Înlocuirea pieselor distruse, îmbătrânite; amenajare lucrări; decopertări;
Săpare de gropi; drenaje şi desecări (utilaje şi instalaţii necesare);
Fântâni arteziene şi cişmele, lacuri de agrement;
Plantări şi replantări pe perioada de implementare a proiectului pentru
covor vegetal, arbuşti, arbori;
Achiziţii de puieţi/seminţe; tratamente fitosanitare;
Amenajare de locuri de joacă; realizarea de alei/scări/ronduri etc.;
mobilier pentru locuri de joacă; împrejmuire; bănci, mese;
Recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor, inclusiv platforme
betonate pentru colectarea deşeurilor;
Lucrări pentru execuţia instalaţiei de iluminat a parcului (instalaţia);
WC-uri ecologice.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

POR 5.2 – vezi proiectele anterioare

Obiectiv
program de
finanțare

POR 5.2 – vezi proiectele anterioare

Solicitanți
eligibili

POR 5.2 – vezi proiectele anterioare

Valoare grant POR 5.2 – vezi proiectele anterioare

Contribuție
locală

POR 5.2 – vezi proiectele anterioare

Termen de
depunere

POR 5.2 – vezi proiectele anterioare
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Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.7 (5) Proiecte de dezvoltare a capacităţii de producţie energie electrică şi
termică din surse regenerabile.
Parc solar fotovoltaic Ocna Mureș

Activități eligibile - Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a
energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a
energiei termice pe bază de energie geotermală

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

POIM, AP6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în
vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, OS 6.1.

Obiectiv program
de finanțare

OS 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai
puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producţie

Solicitanți
eligibili

Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-
teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și
completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării
în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public
de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu.

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) constituite conform
prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de
transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare
cu energie termică sau pentru consumul propriu.

Societăţile, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în
conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei
naţionalitate o deţine, care au ca activitate producerea de energie în
scopul comercializării (cel puțin 60% din totalul energiei produse)

Valoare grant Maxim 15 milioane euro

Contribuție locală 2%

Termen de
depunere

Apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă, corelat cu cadrul de
performanţă al POIM şi în limita bugetului alocat.
Data deschidere apel de proiecte: 16.05.2017
Dată şi oră începere depunere de proiecte: 17.07.2017, ora 10
Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31.12.2018, ora 10
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Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.7 (6) Înființarea Asociațiilor de Proprietari în Orașul Ocna Mureș (??)

Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe.

Finanțator Varianta 1: Uniunea Europeană şi Guvernul României,

Varianta 2: Mecanismul Financiar Spațiul Economic European 2009-2014
(MF SEE)

Program de
finanțare

Varianta 1: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Obiectivul Specific 3.1, Operațiunea 3.1A – Clădiri rezidențiale

Varianta 2: PA 05– Eficiență energetică (la momentul actual există doar un
singur proiect predefinit, nu se lansează apeluri de proiecte)

Obiectiv
program de
finanțare

Varianta 1: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile
publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari.

Varianta 2: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanților
atmosferici

Activități
eligibile

Varianta 1:

• îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol),
șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;

• reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic –
încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de
locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.

• modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei
termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative
de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice,
panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe
biomasă etc.;

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile
comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată
mare de viață;
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• implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor
energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru
promovarea și gestionarea energiei electrice;

• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune -
scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate,
lucrari de reparații la fațade etc.);

• întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de
reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate
prin POR 2014 – 2020.

Varianta 2:

Creșterea eficienței energetice a clădirilor

Solicitanți
eligibili

Varianta 1: Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban

Varianta 2: -

Valoare grant Varianta 1:

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro

Varianta 2: -

Contribuție
locală

Varianta 1: minim 15% din buget local

Varianta 2: -

Termen de
depunere

Varianta 1: 28 februarie 2018

Varianta 2: -

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

http://www.eeagrants.ro/eficienta-energetica/

II.3.8. Obiectiv strategic: Servicii publice de sănătate, sociale, educaţionale,
culturale şi sportive de calitate, eficiente şi adaptate nevoilor rezidenţilor
localității

Proiecte 3.8 (1) Reabilitarea, modernizarea, dotarea cu echipamente medicale și
redeschiderea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, inclusiv a secţiei de
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recuperare.

Activități
eligibile

POR 8.1
·Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor

comunitare integrate socio-medicale
Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii

ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea
spitalelor mici, ineficiente

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de
primiri urgenţe

Construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale.
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

POR AP8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

OS 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor
de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate – Lansarea
apelurior este condiţionată ex-ante de realizarea cartografierii nevoilor de
către ministerul de resort

OS 8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență
– se depune și pentru UPU la Ocna Mureș?

Obiectiv
program de
finanțare

Doar apel pe UPU e lansat deocamdată

Solicitanți
eligibili

Doar apel pe UPU e lansat deocamdată

Valoare grant Doar apel pe UPU e lansat deocamdată

Contribuție
locală

Doar apel pe UPU e lansat deocamdată

Termen de
depunere

Doar apel pe UPU e lansat deocamdată

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.8 (2)  Extinderea unităţii medico-sociale de interes judeţean Ocna Mureş
(lucrări de amenajare şi dotare cu echipamente) – POR 8.1 apel
nelansat

 Centrul comunitar multifuncţional Ocna Mureş – POR 9.1 apel
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nelansat
Activități
eligibile

Cele vechi:
- Modernizarea / extinderea clădirilor centrelor sociale (spaţii de

cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);
- Modernizarea / extinderea clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre

sociale;
- Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor sociale;
- Crearea / modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu

dizabilităţi;
- Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale;
- Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii

oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu
dizabilităţi.

- Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale
precum centrele de îngrijire copii (creşe conform legii 263/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor şi alte centre
de asigurare a serviciilor sociale conform OG 68/2003 privind
serviciile sociale), bătrâni şi persoane cu nevoi speciale (conform
OG 68/2003 privind serviciile sociale).

POR 8.3.A:
- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii
sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice:
centre de zi pentru persoane vârstnice,  unităţi de îngrijire la domiciliu
pentru persoane vârstnice,  centre de preparare şi distribuire a hranei pentru
persoane în risc de sărăcie

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

POR 2014-2020, AP8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, PI
8.3

Obiectiv
program de
finanțare

POR 8.3 A: Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, măsura A
Persoane vârstnice

Solicitanți
eligibili

POR 8.3 A:
- Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public.
- Entitați de drept privat :
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor
internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în
România
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• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase
recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie
2006 (*actualizată*)(**republicată**) privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor*),  şi constituite conform statutului de
organizare și funcționare al cultului respectiv. Statutele de organizare și
funcționare ale cultelor recunoscute în România se pot accesa pornind de la
următoarea adresă: http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, pentru fiecare
cult în parte, la secțiunea documente atașate.
- Parteneriate între oricare dintre solicitanții descriși mai sus

Valoare grant Pentru unități de îngrijire la domiciliu, valoarea eligibilă trebuie să fie
cuprinsă între 50.000 euro și 150.000 euro cu TVA.
Pentru centre de zi, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000
euro și 500 000 euro cu TVA
Pentru  centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect,
valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și  700 000 euro
cu TVA.

Contribuție
locală

2%

Termen de
depunere

POR 8.3.A

28 februarie 2017 - 29 august 2017

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.8 (3)  Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier şi echipamente a
Liceului Tehnologic Ocna Mureș (fostul Grup Şcolar de Chimie
Industrială).

 Centrul de Formare Profesională şi Vocaţională al orașului Ocna
Mureş.

Activități
eligibile

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și
învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale):

o Lucrări de reabilitare: Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi
valoric, pentru readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut de
reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a
lor.

o Lucrări de modernizare: Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ
şi valoric, pentru ridicarea nivelului performanţelor prevăzute
iniţial.

o Activităţi de extindere
o În sensul prezentului Ghid, lucrări asupra unor clădiri, realizate atât

pe verticală, prin construirea de etaje noi, mansarde, cât şi pe
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orizontală prin construirea unui corp anexă în continuarea clădirii
existente sau pe acelasi amplasament, care să fie legat structural
şi/sau funcţional de clădirea existentă (aceeaşi destinaţie şi
funcţionare a corpului anexă condiţionată de funcţionarea
construcţiei iniţiale sau ca o completare necesară la funcționalitatea
clădirii existente).

o Lucrări de construcţie: Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ
şi valoric realizate pe un amplasament în vederea edificării unei noi
construcţii

o Activităţi de dotare: Achiziţionarea de obiecte de inventar/ mijloace
fixe necesare desfăşurării etapelor procesului educaţional

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

POR 2014-2020, AP10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Obiectiv
program de
finanțare

OS 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi
tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Solicitanți
eligibili

A. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice
locale) definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia
municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR
14-20;
B. Instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau
coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu
bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având
personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura
educaţională;
C. Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale  menţionate la
punctul a) şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la
punctul b)
Liderul asociaţiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială.

Valoare grant Valoare minimă eligibil : 100.000,00 euro
Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro, nu se va depăşi echivalentul
a 30.000.000,00 lei

Contribuție
locală

2%

Termen de
depunere

-
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Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.8 (4)  Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminelor culturale din
Oraşul Ocna Mureş.

Activități
eligibile

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

PNDR – SM 7.2 – fonduri epuizate pentru infrastructură educațională și
socială

Obiectiv
program de
finanțare

Solicitanți
eligibili

Valoare grant

Contribuție
locală

Termen de
depunere

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

II.3.9. Obiectiv strategic: Investiţii continue, eficiente şi adaptate în
dezvoltarea capitalui uman local, precum şi, creşterea şanselor de ocupare
motivante şi durabile
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Proiect 3.9 (2) Nu abandona şcola !
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

POCU 6.2 și POCU 6.3 – finanțările nu mai sunt active

Obiectiv program
de finanțare
Activități eligibile

Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.9 (3) Parteneriat şcoală – comunitate – părinţi în orașul Ocna Mureş
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa Prioritară (AP)
6 ”Educație și competențe”.

Proiecte 3.9 (1) Centrul de informare şi consiliere privind rolul şi importanţa educaţiei şi
susţinerea promovării în carieră Ocna Mureş

Finanțator
Program de
finanțare

Am căutat foarte mult dar nu am găsit linie de finanțare dedicată care să fie
activă. Există câteva opțiuni pe POCU, dar liniile respective nu sunt
deschise și nu apar nici măcar în calendarul orientativ al lansărilor, deci nu
au ghid specific și nu putem ști cu siguranță dacă sunt potrivite. De urmărit
în continuare dacă apare ceva nou pe POCU.

Obiectiv
program de
finanțare

Creşterea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situaţia de
tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei
acestora pe piaţa muncii

Activități
eligibile
Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare
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Prioritatea de Investiții (PI) 10i ”Reducerea și prevenirea abandonului
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar,
primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale,
non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”. –
FINANȚAREA NU MAI ESTE ACTIVĂ

Obiectiv
program de
finanțare

OS 6.2 ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar,
în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe
copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.
OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de
prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și
elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic”.
OS 6.4 ”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți
care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de
educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și
programe de formare profesională”.
OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din
învățământul pre universitar în vederea promovării unor servicii
educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli
inclusive”.

Activități
eligibile
Solicitanți
eligibili

-

Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.9 (4) Centru de Formare Profesională şi Vocaţională al orașului Ocna Mureş
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa Prioritară (AP)
3: „Locuri de muncă pentru toţi” - PI 10iii- Îmbunătățirea accesului egal la
învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a
aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de
învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea
competențelor dobândite

Obiectiv
program de
finanțare

OS 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini
aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi
SNCDI ale angajaților

Activități
eligibile

Furnizare de cursuri de calificare şi recalificare a angajaţilor;
Acordare de sprijin şi stimulente angajaţilor în vederea participării la FPC;
Sprijinirea angajaţilor pentru validarea cunoştinţelor dobândite anterior;
Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertelor
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de FPC;
Acordare de facilităţi pentru indivizii „greu de motivat” (adulţii necalificaţi
sau cu un nivel scăzut de calificare);
Sprijinirea angajatorilor pentru a încuraja participarea la FPC a angajaţilor,
inclusiv prin stimulente;
Sprijinirea campaniilor de conştientizare şi informare precum şi a
serviciilor de consiliere în carieră; etc.

Solicitanți
eligibili

Furnizori autorizaţi pentru FPC, publici şi privaţi
Furnizori de FPC, publici şi privaţi, în vederea autorizării pentru furnizarea
de FPC
Furnizori acreditaţi, publici şi privaţi, de orientare şi consiliere în carieră
Organizaţii sindicale şi patronate

Valoare grant Valoarea totală a proiectului:
Minim 185.000 lei;
Maxim 1.849.999 lei.

Contribuție
locală

Persoanele juridice de drept public şi cele de drept privat fără scop
patrimonial – minim 2%
Persoanele juridice de drept privat cu scop patrimonial – minim 5%

Termen de
depunere

-

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiect 3.9 (5) Proiecte elaborate şi implementate prin intermediul Centrului de Formare
Profesională şi Vocaţională al orașului Ocna Mureş (vezi categorii de
activităţi ce pot fi dezvoltate).
Proiecte publice sau private separate care propun activităţi de formare
profesională, consiliere şi orientare profesională, informare, conştientizare,
mediatizare.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

POCU 6.12 – dată estimată trim. I 2018

Obiectiv
program de
finanțare

OS 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională
continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare și
persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv
prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte
non-formale și informale

Activități
eligibile
Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de http://www.fonduri-structurale.ro/
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informare

Proiect 3.9 (6) Proiecte elaborate şi implementate prin intermediul Centrului de Formare
Profesională şi Vocaţională al orașului Ocna Mureş. Fii antreprenor!

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa Prioritară (AP)
3: „Locuri de muncă pentru toţi” - Prioritatea de investiții 8.iii: Activități
independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a
unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare – FINANȚAREA NU MAI ESTE ACTIVĂ

Obiectiv
program de
finanțare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de
calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Activități
eligibile
Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.9 (7) Proiecte elaborate şi implementate prin intermediul Centrului de Formare
Profesională şi Vocaţională al orașului Ocna Mureş (vezi categorii de
activităţi ce pot fi dezvoltate).
Proiecte publice sau private separate care propun activităţi de formare
profesională, flexi-securitate ocupaţională, reconcilierea vieţii profesionale
cu viaţa de familie.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

Anumite linii de pe POCU 2014-2020, AP 3 sunt potențial adaptate acestui
tip de proiect, însă nu există încă ghiduri specifice și nici calendarul
orientativ al lansărilor nu le menționează – de urmărit în continuare ce se
lansează pe POCU

Obiectiv
program de
finanțare
Activități
eligibile
Solicitanți
eligibili
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Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/;
http://www.cciph.ro/images/Finantari/2017-01-
12/POCU_Calendar%20Lansari%202017.pdf

Proiect 3.9 (8) Proiecte elaborate  şi implementate prin intermediul Centrului de Formare
Profesională şi Vocaţională al orașului Ocna Mureş  p.47

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa Prioritară
(AP) 3: „Locuri de muncă pentru toţi” - PI 8i - Accesul la locuri de
muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și
pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată
și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin
inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de
muncă şi pentru tineri: Axa prioritară 1: Inițiativa "Locuri de
muncă pentru tineri", PI 8ii - Integrare durabilă pe piața muncii a
tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă,
educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune
socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin
punerea în aplicare a "garanției pentru tineret"

Obiectiv
program
de
finanțare

OS 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu
accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), a
persoanelor cu dizabilități, a persoanelor cu nivel redus de educație

OS 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 -
24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în
regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

Obiectivul Tematic 8 - Promovarea unor locuri de muncă durabile și de
calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Obiectiv tematic 10 – Efectuarea de investiții în domeniul educației, al
formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Activități
eligibile

Activităţi eligibile Axa 1, OS 1.1:

Organizarea și derularea de programe de formare profesională a
adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare,
perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG
nr.129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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măsură adresată tuturor tinerilor NEETs din grupul țintă al
proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D, respectiv
”Mediu ocupabil”, ”Greu ocupabil” și ”Foarte greu ocupabil”.

Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe
alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau
informale

Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării,
respectiv:

medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu
prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și
completările ulterioare, adresată exclusiv tinerilor NEETs pentru
toate nivelurile de ocupabilitate.

Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu
nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”Greu ocupabil” și
”Foarte greu ocupabil”. Exemple de activități de acompaniament,
dar fără a se limita la acestea:

servicii de asistență medicală, psihologică și socială, oferite tinerilor
NEETs, inclusiv consumatorilor de droguri dependenți

servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele
aflate în îngrijirea tânărului NEETs.

Activități de promovare și animare adresate tuturor tinerilor
NEETs din grupul țintă al proiectului, indiferent de nivelul de
ocupabilitate deținut de aceștia

Activităţi eligibile axa 3, OS3.1

Soluţii individuale de sprijin, precum acţiuni de orientare profesională
şi prealabile (re)inserţiei profesionale a persoanelor din grupurile
dezavantajate vizate;

Evaluarea și certificarea competențelor dobândite în mediu informal și
non-formal;

Scheme de formare profesională personalizate;

Acordarea de subvenții angajatorilor în vederea creării de noi locuri de
muncă, a organizării de scheme de ucenicie și stagii;

Stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea de prime de
mobilitate (de instalare și încadrare)

Solicitanți
eligibili

Solicitanţi  pe axa 1:

 Furnizori autorizați de formare profesională a adulților;
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 Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării;
 Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale
obținute pe alte căi decât cele formale;
 Sindicate
 Patronate;
 ONG-uri
 Întreprinderi sociale de inserție
 Organizații de tineret, legal constituite
 Angajatori, constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
 Serviciul public de ocupare (inclusiv unitățile cu personalitate juridică
din subordinea sa);
Participanti axa 3 OS 3.1

Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere

Ghid în consultare până în 31.03.2017

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.9 (9) Proiecte elaborate şi implementate prin intermediul Centrului de Formare
Profesională şi Vocaţională al orașului Ocna Mureş (vezi categorii de
activităţi ce pot fi dezvoltate)

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

POCU 2014-2020, AP3 Locuri de muncă pentru toți are câteva linii
potențial adecvate, dar nu există ghiduri specifice și nici calendarul
orientativ al lansărilor nu le menționează – de urmărit ce se mai lansează pe
POCU

Obiectiv
program de
finanțare
Activități
eligibile
Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/;
http://www.cciph.ro/images/Finantari/2017-01-
12/POCU_Calendar%20Lansari%202017.pdf

Proiecte 3.9 Centrul de creşterea competitivităţii economice şi ocuparea forţei de muncă
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(10) din spaţiul rural aferent orașului Ocna Mureş
Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

POCU 2014-2020, AP3, OS 3.3 și 3.6 – nu există info despre aceste linii de
finanțare
Variantă alternativă: PNDR SM 6.1 Ajutor la înființarea de societăți pentru
tinerii fermieri, OS 6.1 Instalarea tinerilor fermieri

Obiectiv
program de
finanțare

Domeniul de intervenție 2B ”Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor
fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor”

Activități
eligibile

- instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/ manageri ai
unei exploataţii agricole;

- îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului
agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului,
igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

- submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu
domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștințe de bază, să se
instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;

- creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o
activitate agricolă ca şefi/ manageri de exploataţie;

- încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în
mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei
naţionale în general.

Solicitanți
eligibili

 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi
completările ulterioare:
o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF).

asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată –
SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei
societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
!! Trebuie întocmit și un plan de afaceri – detalii în Ghid

Valoare grant Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/
cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și
este de: 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de
sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea

corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru
exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.
Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului
de afaceri.

Contribuție
locală

-
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Termen de
depunere

03 mai 2017 - 31 iulie 2017

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.9
(11)

Proiecte elaborate şi implementate prin intermediul Centrului de creşterea
competitivităţii economice şi ocuparea forţei de muncă din spaţiul rural
aferent orașului Ocna Mureş (vezi categorii de activităţi ce pot fi
dezvoltate).p.50

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

POCU 2014-2020, AP3, OS 3.3 și 3.6 – nu există info despre aceste linii de
finanțare
Variantă alternativă: PNDR SM 6.1 Ajutor la înființarea de societăți pentru
tinerii fermieri, OS 6.1 Instalarea tinerilor fermieri

Obiectiv
program de
finanțare

Idem proiect anterior

Activități
eligibile

Idem proiect anterior

Solicitanți
eligibili

Idem proiect anterior

Valoare grant Idem proiect anterior
Contribuție
locală

Idem proiect anterior

Termen de
depunere

Idem proiect anterior

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.9
(12)

Proiecte implementate prin intermediul Centrului de zi pentru tineri

Finanțator Uniunea Europeană
Program de
finanțare

Erasmus+

Obiectiv
program de
finanțare

Programul promovează mobilitatea, iniţiativa, învăţarea interculturală şi
solidaritatea între tinerii din Europa şi din întreaga lume.

Activități
eligibile

Mobilitatea tinerilor;
Proiectele de iniţiativă în folosul comunităţilor locale sprijinind dezvoltarea
individuală a tinerilor;
Cursurile/stagiile/acţiunile de formare şi informare (în sprijinul lucrătorilor
în domeniul tineretului, în sprijinul direct al tinerilor, în folosul autorităţilor
locale interesate în/de activitatea de tineret);
Acţiunile transversale cu alte programe comunitare.

Solicitanți
eligibili

Organizaţii neguvernamentale
Instituţii publice implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii
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Grupuri informale de tineri, dar care sunt reprezentate (inclusiv
contractual) de una din categoriile de organizaţii menţionate mai sus

Valoare grant Buget 2008: 3.816.350 Euro
Contribuție
locală

-

Termen de
depunere

-

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.9
(13)

Promovarea economiei sociale în orașul Ocna Mureş

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

POCU 2014-2020, AP4, OS 4.16 – SOLIDAR - Sprijin pentru
consolidarea economiei sociale – finanțarea nu mai este activă

Obiectiv
program de
finanțare
Activități
eligibile
Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.9
(14)

Acceptă-mă şi eu pot să muncesc!

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

POCU 2014-2020, AP3 – mai multe linii de finanțare despre care nu există
info la ora actuală

Obiectiv
program de
finanțare

Dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit
pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de
excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în
întreprinderile economiei sociale şi/sau în economia formală.

Activități
eligibile

Servicii de integrare la locul de muncă, ocupare temporară sau formare la
locul de muncă, crearea unor locuri de muncă permanente pentru
persoanele dezavantajate pe piaţa muncii şi ateliere protejate;
Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv
dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;
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Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare şi consiliere
profesională, asistenţă, mentorat, tutorat, orientare profesională,
consiliere psihologică, consiliere psihiatrică,medierea locurilor de muncă;
Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare pentru managerii
întreprinderilor sociale şi pentru specialiştii implicaţi în economia socială,
în vederea dezvoltării cunoştinţelor şi competenţelor necesare etc.

Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/;
http://www.cciph.ro/images/Finantari/2017-01-
12/POCU_Calendar%20Lansari%202017.pdf

Proiecte 3.9
(15)

Parteneriat transnaţional pentru transfer de bune practici în domeniul
ocupării active

Finanțator Mecanismul financiar SEE – soluție parțială, pentru tineri
Program de
finanțare

Apel pentru Tineri Activi - Creșterea forței de muncă în Europa

Obiectiv
program de
finanțare

- Reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic
European.

- Consolidarea cooperării transnaționale pentru a aborda eficient
provocările europene privind ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor.

Activități
eligibile

- Metode și practici eficiente care să dezvolte locuri de muncă
durabile;

- Soluții inovatoare pentru pregătirea și formarea tinerilor pentru
schimbările de pe piața muncii;

- Implicarea angajatorilor din sectoarele non-tradiționale;
- Dezvoltarea și implicarea antreprenoriatului social;
- Abordări inovatoare de metorat și coaching;
- Metode experimentale pedagogice si didactice;
- Sprijin pentru antreprenoriat și start-up-uri în rândul tinerilor etc.

Solicitanți
eligibili

administrații municipale, asociații regionale, întreprideri și organizații de
stat, instituții din domeniul educației (publice sau private), ONG-uri,
societăți comerciale, societăți cooperative, organizații de sprijinire a
afacerilor (incubatoare, clustere etc.)

Valoare grant Nu există o sumă maximă alocată fiecărui proiect; buget total 60.6
milioane €

Contribuție
locală

-

Termen de
depunere

1 august 2017

Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/; http://eeagrants.org/News/2017/60-
million-to-combat-youth-unemployment-in-Europe
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II.3.10. Obiectiv strategic: Dezvoltarea capacităţii administrative şi buna
guvernare

Proiecte 3.10
(1)

Adoptarea unei organigrame de personal adecvată real nevoilor de
funcţionare ale administraţiilor din Microregiunea Ocna Mureş.

Finanțator Consiliul Local Ocna Mureş
Program de
finanțare

Capitolul de resurse umane al Bugetul local al unităţilor administrativ
teritoriale asociate

Obiectiv
program de
finanțare

Îmbunătăţirea performanţelor administraţiilor asociate şi creşterea nivelului
de satisfacţie aferent beneficiarilor serviciilor oferite de administraţii

Activități
eligibile

Angajarea de personal, condiţionată de nivelul cunoştinţelor specifice
pentru administraţie, competenţă, profesionalism, implicare personală,
loialitate şi capacitate de comunicare şi relaţionare cu cetăţeanul.

Termen de
depunere

continuu

Surse de
informare

www.microregiuneaocnamures.ro

Proiecte 3.10
(2)

Înfiinţarea Biroului de Dezvoltare economică, elaborare şi implementare
proiecte comunitare.

Finanțator Consiliul Locale Ocna Mureș
Program de
finanțare

Creşterea volumului şi tipologiei surselor de finanţare atrase la bugetul
local.
Promovarea potenţialului de dezvoltare economică aferent Microregiunii.

Obiectiv
program de
finanțare

Îmbunătăţirea performanţelor administraţiilor asociate şi creşterea nivelului
de satisfacţie aferent beneficiarilor serviciilor oferite de administraţii.

Activități
eligibile

Angajarea de personal, condiţionată de nivelul cunoştinţelor specifice
pentru administraţie, management, cunoştinţe tehnice specifice investiţiilor
publice, dezvoltare economică, societate civilă, legislaţie, TIC, dezvoltare
durabilă, egalitate de şanse etc.

Termen de
depunere

continuu

Surse de
informare

Proiecte 3.10
(3)

Înfiinţarea unui centru de formare profesională continuă, dezvoltare,
perfecţionare şi specializare în carieră a aleşilor locali şi personalului angajat
în Ocna Mureş (utilizând infrastructura şi logistica creată prin
intermediul proiectului Phare 2005 AB 212). p. 56

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2:
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Prioritatea de investitii 11i - Efectuarea de investiții în capacitatea
instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la
nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei
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mai bune legiferări și a bunei guvernanțe
Obiectiv
program de
finanțare

OS 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP
OS 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și
instituțiilor publice

Activități
eligibile

Pt OS 2.1. - dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare
independentă a politicilor și strategiilor la nivel local;
- schimburi de experiență/networking-ul cu autorități, instituții, organisme
publice naționale și internaționale;
- Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice
locale (inclusive a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme specifice de
interes (ex. planificarea strategică; planificare bugetară;control managerial
intern; politici publice locale; fundamentare, elaborare, implementare,
monitorizare şi evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice
locale);
Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la
nivel local :

 introducerea/extinderea utilizării de instrumente de management al
calității și performanței în administrația publică locală, în
concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității în autorități și instituții publice 2016-
2020 – CAF și/sau ISO 9001, BSC;

 schimburi de experiență/networking-ul cu autorități, instituții,
organisme publice naționale și internaționale.

Dezvoltarea abilităților :
 Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile

publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pe
teme specifice de interes (ex. planificarea strategică; planificare
bugetară; control managerial intern; politici publice locale;
fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a
deciziilor la nivelul administrației publice locale);

- Pt OS 2.2 - creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul
din autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi
curricule specifice de formare profesională);
- cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează în special
personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii
de etică, persoanele alese prin vot, personal de conducere)

Măsuri de creștere a transparenței în administrația publică

 dezvoltarea și implementarea de măsuri, proceduri și instrumente
pentru identificarea, managementul, publicarea și diseminarea unor
seturi de date și informații gestionate de autoritățile și instituțiile
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publice (de exemplu, din perspectiva autorităților și instituțiilor
publice, a serviciilor publice gestionate de acestea și a utilizării
datelor cu caracter personal);

 dezvoltarea și implementarea de standarde relevante pentru
prezentarea datelor și informațiilor de către autoritățile și instituțiile
publice centrale (de exemplu, disponibilitatea datelor, actualitatea
lor și ușurința folosirii);

 dezvoltarea și implementarea unor cursuri de formare, materiale
suport și materiale suplimentare (ghiduri, colecții de bune practici
etc.) privind managementul datelor și informațiilor de interes
public, adresate în special, personalului autorităților și instituțiilor
publice;

Mecanisme administrative:
 actualizarea/dezvoltarea și implementarea instrumentelor,

metodologiilor și procedurilor de îmbunătățire a activității de audit
și de control, în special în instituțiile prioritare pentru AP 2014-
2020;

 elaborarea de analize și evaluări ale sistemului de control
managerial intern și simplificarea acestuia în vederea aplicării mai
eficiente;

 cursuri de formare pentru personalul din structurile de audit și
control intern/integritate/comisii de disciplină;

Solicitanți
eligibili

Pt OS 2.1 autorități și instituții publice locale de la nivelul  județelor și
municipiilor;
ONG, parteneri sociali;
instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia
Română;
autorități și instituții publice locale beneficiare ITI
Pt OS 2.2 autorități și instituții publice centrale, așa cum sunt ele adresate
în SCAP[1] și locale de la nivelul județelor și municipiilor;
 autorități administrative autonome;
 ONG, parteneri sociali;
 instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia
Română;
autorități și instituții publice locale beneficiare ITI

Valoare grant Pt OS 2.1

 valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei

 valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 425.000,00 lei

Pt OS 2.2.

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere și are o
alocare financiară de 20.000.000,00 lei: Vor fi finanțate maxim 4 proiecte
care să contribuie la atingerea rezultatelor aferente prezentei cereri de
proiecte.
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Contribuție
locală

2%

Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.10 (4) Implementarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO
în Ocna Mureş
Elaborarea unei metodologii de evaluare a performanţelor,
managementului şi executivului din administraţiile locale
Elaborarea unor documentaţii cadru unitare de raportare a activităţii
anuale aferente administraţiilor locale (raport primar, consilieri locali,
servicii din Primărie, Societăţi comerciale subordonate)

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României

Program de
finanțare

Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară
2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Prioritatea de investitii 11i - Efectuarea de investiții în capacitatea
instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la
nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a bunei guvernanțe

Obiectiv program
de finanțare

OS 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP
OS 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul
autorităților și instituțiilor publice

Activități eligibile Activităţi eligibile pt OS 2.1
Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la
nivel local :

 introducerea/extinderea utilizării de instrumente de
management al calității și performanței în administrația publică
locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în
autorități și instituții publice 2016-2020 – CAF și/sau ISO
9001, BSC;

 schimburi de experiență/networking-ul cu autorități, instituții,
organisme publice naționale și internaționale.

Dezvoltarea abilităților :
 Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și

instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la
nivel politic) pe teme specifice de interes (ex. planificarea
strategică; planificare bugetară; control managerial intern;
politici publice locale; fundamentare, elaborare, implementare,
monitorizare şi evaluare a deciziilor la nivelul administrației
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publice locale);

Activităţi eligibile pt OS 2.2

Măsuri de creștere a transparenței în administrația publică

 dezvoltarea și implementarea de măsuri, proceduri și
instrumente pentru identificarea, managementul, publicarea și
diseminarea unor seturi de date și informații gestionate de
autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, din perspectiva
autorităților și instituțiilor publice, a serviciilor publice
gestionate de acestea și a utilizării datelor cu caracter personal);

 dezvoltarea și implementarea de standarde relevante pentru
prezentarea datelor și informațiilor de către autoritățile și
instituțiile publice centrale (de exemplu, disponibilitatea
datelor, actualitatea lor și ușurința folosirii);

 dezvoltarea și implementarea unor cursuri de formare, materiale
suport și materiale suplimentare (ghiduri, colecții de bune
practici etc.) privind managementul datelor și informațiilor de
interes public, adresate în special, personalului autorităților și
instituțiilor publice;

Mecanisme administrative:
 actualizarea/dezvoltarea și implementarea instrumentelor,

metodologiilor și procedurilor de îmbunătățire a activității de
audit și de control, în special în instituțiile prioritare pentru AP
2014-2020;

 elaborarea de analize și evaluări ale sistemului de control
managerial intern și simplificarea acestuia în vederea aplicării
mai eficiente;

 cursuri de formare pentru personalul din structurile de audit și
control intern/integritate/comisii de disciplină;

Solicitanți eligibili Solicitanţi eligibili pt OS 2.1
 unităţi administrativ-teritoriale – judeţe si orașe organizate ca

municipii;
 subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor -

sectoarele municipiului Bucureşti;
 unităţi administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de

Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD)- județul
Tulcea și municipiul Tulcea.

Solicitanţi eligibili OS 2.2
 autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate

în SCAP;
 autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și

municipiilor;
 autorități administrative autonome;
 ONG-uri;
 parteneri sociali;
 instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare,
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Academia Română
Valoare grant Pt OS 2.1

 valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei
 valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 425.000,00 lei

Pt OS 2.2.
Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere și are o
alocare financiară de 20.000.000,00 lei: Vor fi finanțate maxim 4
proiecte care să contribuie la atingerea rezultatelor aferente prezentei
cereri de proiecte.

Contribuție locală 2%
Termen de
depunere
Surse informare http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.10
(5)

Implementarea unui sistem integrat de E-guvernare în Ocna Mureş şi
crearea unui reţele unice de comunicare interinstituţională între
administraţiile componente.
GIS Urbanism.
GIS Cadastru.
GIS Registrul Agricol.
Management integrat (on-line) al investiţiilor publice la nivel local.
Managementul integrat al documentelor.

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

POC 2014-2020, AP2, acțiunea 2.3.1 – dedicată doar autorităților publice
centrale

Obiectiv
program de
finanțare
Activități
eligibile

Digitalizarea serviciilor publice, în conformitate cu 10 verticale strategice:
mobilitate urbană sustenabilă; mediu de locuit sustenabil; infrastructură și
procese integrate între ICT, energie/ utilități și transport; energie verde și
mediu; siguranța publică; e-Sănătate; educație inteligentă; turism; e-
Administrație; Smart Local Business - Afaceri Inovatoare

Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.10
(6)

Implementarea unui sistem integrat de E-educaţie în Ocna Mureş.
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Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

POC 2014-2020, AP2, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și
a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-
sănătate și e-cultură – este activă doar finanțarea pentru secțiunea e-cultură

Obiectiv
program de
finanțare

Obiectivul specific este de a pune la dispoziţie serviciile administrative
prin mijloace electronice, respectiv de a crea beneficii atât pentru utilizatori
cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică

Activități
eligibile

Sistem funcțional catalog digital
Platformă e-learning funcțională, inclusiv bibliotecă școlară virtuală
Achiziționarea de echipamente TIC pentru instituțiile de învățământ
Îmbunătățirea accesului la internet prin implementarea de wireless campus
în unitățile de  învățământ

Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.10
(7)

Implementarea unui sistem integrat de E-sănătate în orașul Ocna Mureş

Finanțator Uniunea Europeană şi Guvernul României
Program de
finanțare

POC 2014-2020, AP2, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și
a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-
sănătate și e-cultură – este activă doar finanțarea pentru secțiunea e-cultură

Obiectiv
program de
finanțare

Obiectivul specific este de a pune la dispoziţie serviciile administrative
prin mijloace electronice, respectiv de a crea beneficii atât pentru
utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia
publică.

Activități
eligibile
Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/

Proiecte 3.10
(8)

Smart City Living Labs
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Finanțator Surse publice și private
Program de
finanțare
Obiectiv
program de
finanțare
Activități
eligibile

Înființarea sediului Centrului de management al proiectului de oraș
inteligent

Solicitanți
eligibili

Oraşe
Autorităţile publice şi organismele publice echivalente

Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

Proiecte 3.10
(9)

Elaborarea unei strategii de dezvoltare şi amenajare teritorială a orașului
Ocna Mureş (territorial inteligence).

Finanțator Buget local
Program de
finanțare
Obiectiv
program de
finanțare

Obiectivul specific este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor
publice, capacitatea de a realiza o mai bună reglementare şi planificare
strategică, precum şi aceea de a dezvolta parteneriatele inter-instituţionale.

Activități
eligibile

Colectarea informaţiilor, analiza şi prelucrarea datelor pentru elaborarea
situaţiei actuale, diagnoza spaţiului (cercetare documentară-bază de date,
consultări, evaluări, grupuri de lucru, anchete, acţiuni participative);
Stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de dezvoltare;
Dezvoltarea unei strategii pe obiectivele strategice de dezvoltare şi
operaţionale;
Identificarea posibilităţilor de acţiune.

Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

Proiecte 3.10
(10)

Cetăţeni activi în Ocna Mureş !
Dezvoltarea unor proiecte de înfrăţire instituţională transnaţionale
(twining) la care să participe administraţia locală şi cetăţenii
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Finanțator Uniunea Europeană
Program de
finanțare

Europa pentru cetăţeni 2014-2020

Obiectiv
program de
finanțare

Participarea cetăţenilor la constituirea unei Europe mai apropiate,
democratică şi deschisă, la dezvoltarea unei identităţi europene, bazată pe
valori comune, istorie şi cultură, la creşterea gradului de toleranţă şi
înţelegere în rândul cetăţenilor europeni.

Activități
eligibile

„Cetăţeni activi pentru Europa”: implică cetăţenii în mod direct, fie prin
activităţi legate de înfrăţirea oraşelor fie prin alte tipuri de proiecte ale
cetăţenilor;
„O societate civilă activă pentru Europa”: se concentrează asupra
organizaţiilor societăţii civile din întreaga Europă, care pot primi fie sprijin
pe baza programului lor de activitate, fie sprijin pentru proiecte
transnaţionale;
şi care să facă Europa mai accesibilă cetăţenilor săi. „Împreună pentru
Europa”: sprijină evenimentele de o mare vizibilitate, studii şi instrumente
de informare care se adresează unui public cât mai larg, dincolo de graniţe.

Solicitanți
eligibili
Valoare grant
Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://europapentrucetateni.eu/

Proiecte 3.10
(11)

Orașul Ocna Mureş – administraţie locală transparentă !
Implicarea cetăţenilor în guvernarea administrativă
Revista de administraţie şi servicii publice a Orașului Ocna Mureş.
Reţea locală de infokiosk-uri.

Finanțator Guvernul României
Charles Stewart Mott Foundation
German Marshall Fund of the United States, USAID, Fundatia "Charles
Stewart Mott

Program de
finanțare

Programul România Transparentă
Programul Societatea civilă
Balkan Trust for Democracy

Obiectiv
program de
finanțare

Optimizarea activităţii de informare publică, aplicarea consecventă a
legilor transparenţei, promovarea bunelor practici în implementarea acestor
legi, reducerea corupţiei etc.
Întărirea sectorului non-profit şi a societăţii civile;
Drepturi şi responsabilităţi ale cetăţenilor;
Îmbunătăţirea relaţiilor interetnice.
Întărirea instituţiilor democratice din sud-estul Europei.

Activități Informarea cetăţenilor şi promovarea la nivel local a legislaţiei din
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eligibile domeniul transparenţei instituţionale;
Pregătirea funcţionarilor publici pentru aplicarea legilor transparenţei
(inclusiv Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile
şi instituţiile publice şi din alte
Monitorizarea implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public şi a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
Creşterea implicării publicului în procesul decizional;
Orice alte proiecte care vizează transparenţa şi eficientizarea comunicării
publice;
Modalităţi noi de a rezolva problemele comunităţilor;
Acţiuni noi care vor duce pe termen mediu şi lung la schimbarea sistemelor
socio-politice;
Cercetarea şi continuarea diverselor acţiuni ce privesc dezvoltarea
politicilor din domeniul public.
Promovează cooperarea trans-frontalieră şi dezvoltarea politică, socială şi
economica regională; întărirea legăturilor dintre cetăţeni şi guvernanţi, prin
acordarea de granturi, pentru organizaţii care acţionează pentru
îmbunătăţirea implicării cetăţenilor în colaborarea cu autorităţile publice,
precum şi îmbunătăţirea comunicării dintre autorităţi şi cetăţeni,
monitorizarea performanţelor autorităţilor publice, îmbunătăţirea nivelului
de înţelegere de către cetăţeni a drepturilor şi responsabilităţilor lor
specifice

Solicitanți
eligibili

Organizaţiile neguvernamentale cu expertiză în domeniul transparenţei
Organizaţii care la rândul lor oferă sprijin iniţiativelor locale
ONG-uri
Grupuri civice şi ONG-uri locale, instituţii de învăţământ şi de media

Valoare grant 1000 USD şi 75000 USD
Contribuție
locală

Minim 10%

Termen de
depunere

Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă

Surse de
informare

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale
http://www.publicinfo.ro
http://www.mott.org
http://www.gmfus.org/template/index.cfm

Proiecte 3.10
(12)

Promovarea parteneriatului interinstituţional internaţional şi transferul de
know how în domenii cheie ale dezvoltării orașului Ocna Mureş

Finanțator Uniunea Europeană
Program de
finanțare

Program de cooperare în domeniul dezvoltării urbane durabile - URBACT
III

Obiectiv
program de
finanțare

Sprijin pentru consolidarea dezvoltării urbane durabile în contextul
coeziunii teritoriale şi dezvoltării armonioase a teritoriului european.
Creşterea eficacităţii politicilor de dezvoltare regională şi contribuția
acestora la modernizarea economică şi întărirea competitivităţii în Europa,
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în domeniile inovării, economiei, cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscului
prin mijloace de cooperare interregională.

Activități
eligibile
Solicitanți
eligibili

Oraşe
Autorităţile publice şi organismele publice echivalente

Valoare grant Maxim 710.000 euro pentru proiecte depuse de reţele tematice şi 300.000
de euro pentru grupuri de lucru
Minim 500.000 Euro
Maxim 5.000.000 Euro

Contribuție
locală
Termen de
depunere
Surse de
informare

http://www.fonduri-structurale.ro/



II.4. Analiză cost – beneficiu privind implementarea proiectelor din portofoliu

PROIECT
COST

BENEFICIUValoare proiect Co-finanțare
beneficiar

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de
alimentare cu apă potabilă, canalizare şi
epurare a apelor menajere în Oraşul
Ocna Mureş

Max. 50 milioane euro, proiectul nefiind pe lista
proiectelor majore POIM 2%

Asigurarea accesului la
servicii tehnico-edilitare
pentru toți cetățenii regiunii
Ocna-Mureș

Reducerea riscurilor sanitare
din cartierele/ zonele
insalubre

Reducerea riscului de
excluziune socială pentru
categoriile dezavantajate,
care în prezent nu au acces
la aceste servicii de bază

Protecția mediului
înconjurător, prin colectarea
și epurarea corectă a apelor
uzate

Reabilitarea axelor majore de transport
aferente orașului Ocna Mureș care fac
legătura între intrările și ieșirile din
localitate cu zona centrală (inclusiv),
amenajarea de piste pentru bicicliști și a

Varianta 1: POR 6.1
- Valoare minimă eligibila: 1.000.000 Euro
- Valoarea maximă eligibila este de
50.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor care se
realizează în parteneriat între mai multe unități

Varianta 1:
2%
Varianta 2:
0%

Ameliorarea conectivității
orașului cu localitățile
înconjurătoare și cu
localitățile mai importante
din regiune
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rampelor de acces pe trotuare a
persoanelor cu dizabilități

Realizarea drumului de legătură între
județele Alba și Mureș (legătura Noșlac -
Mureș)

Modernizare drum de legătură Ocna
Mureș – Noșlac (DJ 107 G)

Reabilitarea podului metalic CFR de
peste Mureș

administrative (județe), caz în care valoarea
maximă eligibilă este de 69.500.000 Euro
În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului
depășește valorile maxime eligibile mai sus
precizate, solicitantul poate include diferența în
categoria cheltuielilor neeligibile, cu condiția
încadrării valorii totale a proiectului în limita a
74,5 milioane Euro.

Varianta 2: POIM 2.2
Maxim 75 milioane euro; dacă depășește, proiectul
trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore
din POIM (Tabelul 27) – nu este cazul

Crearea unei premise
fundamentale pentru
atragerea investițiilor și a
creșterii economice

Îmbunătățirea calității vieții
pentru cetățeni (piste de
biciclete) și reducerea
riscului de excluziune
socială (rampe pentru
persoane cu dizabilități)

Încurajarea unui mod de
viață sustenabil și a
transportului nepoluant

Extinderea și modernizarea
infrastructurii de iluminat public în
orașul Ocna Mureș

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
Valoare maximă eligibilă: 1 500 000 euro 2%

Creșterea calității vieții și a
potențialului economic din
zonele actualmente ne-
electrificate

Definirea zonelor de intervenție urbană
și elaborarea Planului Integrat de
Dezvoltare a Orașului Ocna Mureș

Elaborarea Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă al Orașului Ocna Mureș

Reabilitarea spațiilor publice aferente
axelor majore de transport, precum și
cele din zona centrală a orașului –
trotuare, scuaruri, piață, centrul civic al

POR 3.2:
Valoarea minimă eligibilă: 500.000 Euro;
Valoarea maximă eligibilă: 5 milioane euro pentru
orașele/municipiile cu o populaţie sub 20.000 de
locuitori (INS – recensământ 2011)
POR 5.2
valoarea maximă totală a investiției este de
5.000.000 euro;
valoarea minimă totală a investiției este de 100.000
euro.
POR 8.3 A

POR 3.2: 2%
POR 5.2: 2%
POR 8.3 A:
2%
POCU 4.4:
2%
POR 8.1: -
POR 7.1: 2%

Crearea premiselor pentru
dezvoltarea urbană durabilă

Îmbunătățirea calității vieții:
oferirea unor alternative noi
și sănătoase de petrecere a
timpului liber

Încurajarea spiritului civic,
creșterea atașamentului
locuitorilor pentru orașul lor
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orașului, zone pietonale, accese persoane
cu dizabilități

Clarificarea situației juridice,
decontaminarea, viabilizarea terenului,
asanarea de construcții ilegale, echiparea
cu mobilier urban, opere de artă urbană
și punerea în valoare ca zonă de
agrement, spații verzi (ex : în spatele
hotelului ”Europa”), loisir, locuri de
joacă, spații și servicii ale complexului
de lacuri saline

Amenajarea unei piețe agro-alimentare și
relocarea, lângă aceasta, a pieței
industriale, în zona str. Nicolae Iorga

Managementul integrat al spațiilor
publice din cartiere

Crearea Serviciului Public de Transport
Intercomunitar al Microregiunii Ocna
Mureș

Construirea de stații cu arhitectură unică
și sistem de anunțare/ semnalizare în
toate localitățile componente ale
Microregiunii

Achiziționarea de mijloace de transport
în comun ecologice care să deservească

Pentru unități de îngrijire la domiciliu, valoarea
eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 50.000 euro și
150.000 euro cu TVA.
Pentru centre de zi, valoarea eligibilă trebuie să fie
cuprinsă între 100 000 euro și 500 000 euro cu
TVA
Pentru  centru de zi și unitate de îngrijire la
domiciliu în același proiect, valoarea eligibilă
trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și  700
000 euro cu TVA.
POCU 4.4: valoarea maxima 400.000 euro.
POR 8.1: -
POR 7.1: Proiecte din cadrul acestui apel de
proiecte sunt limitate la o valoare minimă și
maximă. Astfel valoarea minimă totală a
proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea
maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000
EUR. Valoarea totală a proiectului reprezintă suma
cheltuielilor eligibile şi neeligibile inclusiv a TVA
aferentă. De asemenea, valoarea maximă totală nu
poate fi majorată în timpul implementării
proiectului, orice depăşire a valorii acestuia ducând
la neeligibilitatea proiectului. Valoarea minimă
totală poate suferi modificări în timpul
implementării proiectului fără a afecta eligibilitatea
proiectului. Valoarea neeligibilă a proiectului
reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse în proiect
și considerate neeligibile la data încheierii
contractului de finanțare, precum şi pe parcursul
perioadei de implementare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. Valoarea cheltuielilor

Creșterea atractivității
orașului pentru locuitori și
pentru vizitatori/ turiști

Protejarea mediului
înconjurător

Eficientizarea
managementului spațiilor
publice

Utilizarea de energii
regenerabile și nepoluante

Reducerea riscului de
excluziune socială pentru
vârstnici și pentru alte
categorii defavorizate

Ameliorarea infrastructurii
de sănătate și a serviciilor
aferente

Potențarea elementelor
susceptibile de a se
transforma în atracții
turistice

Oferirea unei alternative
sănătoase de petrecere a
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localitățile Microregiunii

Achiziționarea și montarea unui sistem
comun de semnalizare rutieră și
administrativă a Microregiunii

Centrul rezidențial de persoane vârstnice

Rețea de îngrijire la domiciliu a
persoanelor vârstnice

Înființarea unui Centru de zi pentru
tineri tineri în fosta clădire a uzinei
„Electrica”: mai multe detalii necesare
pentru a identifica linia de finanțare
corectă ! Ce scop, ce activități, ce tipuri
de beneficiari?

Modernizarea ambulatoriului Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș

Amenajarea „Muzeului Sării” în clubul
„Salinae”

Revitalizarea tradiției sportive a orașului
prin reabilitarea și modernizarea bazei
sportive „Soda”

Construirea și amenajarea unei baze de
tratament și agrement

realizate după perioada de implementare a
proiectului pentru întreținea investiției și/sau alte
lucrări necesare pentru punerea în funcțiune a
obiectivului finanțat efectuate de beneficiar în
perioada de durabilitate nu se includ în valoarea
totală a proiectului.

timpului liber pentru tineri,
încurajarea incluziunii
sociale (sala de sport)

Reabilitarea termică a Spitalului Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro Minim 2% Asigurarea accesului
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Orășenesc Ocna Mureș (Policlinica) Valoare maximă eligibilă: 25 milioane euro populației la un serviciu
public fundamental și
indispensabil

Înființarea parcului industrial Ocna
Mureș pe terenurile fostei platfome
UPSOM, prin asociere cu Consiliul
Județean Alba

Realizarea unui drum industrial de acces
care să deservească Parcul Industrial
Ocna Mureș

Minim 100.000 euro
Maxim – alocarea regională pentru regiunea
Centru: 10.031.938 euro Pentru componenta de
ajutor regional – în limita intensității ajutorului de
stat regional pentru întreprinderi mari, stabilite în
funcție de regiunea de dezvoltare pe teritoriul
căreia se implementează proiectul: 50%
Pentru componenta de ajutor de minimis – minim
200.000 euro, reprezentând maxim 90%

Ajutor
regional –
50%
Minimis –
minim 10%

Stimularea dezvoltării
economice durabile și
competitive în regiunea
Ocna Mureș

Ecologizarea siturilor industriale din
zona batalurilor aferente SC GHCL
UPSOM SA

Maxim 50 milioane euro, nefiind vorba despre un
proiect înscris pe lista proiectelor majore de pe
POIM

2%

Protecția mediului
Diminuarea riscurilor de
poluare
Ameliorarea peisajului
urban
Crearea premiselor de
valorificare alternativă a
zonelor respective
Creștere economică

Crearea premiselor de
reducere a șomajului și de
creștere a ocupării forței de
muncă

Proiecte de creare de noi capacităţi de
producţie, achiziţii de echipamente şi
active necorporale

Eficientizarea activității economice a
sucursalei Salrom Ocna Mureș

Minim 200.000 euro, maxim 1.000.000 euro
Ajutorul de stat regional pentru regiunea Centru:
60% pentru întreprinderi mijlocii, 70% pentru
întreprinderi mici și microîntreprinderi.
Valoarea maximă a ajutorului, în regim de
minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi
unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani
fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de
data depunerii cererii de finanţare şi anul curent
depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de

Minim 40%
(întreprinderi
mijlocii) și
minim 30%
(microîntrepri
nderi și
întreprinderi
mici) din
valoarea
ajutorului de
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euro, echivalent în lei, la cursul de schimb
InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

stat regional
pentru
regiunea
Centru
Minim 10%
din valoarea
ajutorului de
minimis
Aceste
contribuții
sunt din
partea IMM-
urilor
beneficiare,
nu din bugetul
local

Încurajarea producției de
produse ecologice

Proiecte de implementare a sistemelor de
certificare recunoscute, ecoetichetare şi
certificare de produse.

Minim 200.000 euro, maxim 1.000.000 euro
Ajutorul de stat regional pentru regiunea Centru:
60% pentru întreprinderi mijlocii, 70% pentru
întreprinderi mici și microîntreprinderi.
Valoarea maximă a ajutorului, în regim de
minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi
unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani
fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de
data depunerii cererii de finanţare şi anul curent
depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de
euro, echivalent în lei, la cursul de schimb
Inforeuro valabil la data acordării ajutorului.

Minim 40%
(întreprinderi
mijlocii) și
minim 30%
(microîntrepri
nderi și
întreprinderi
mici) din
valoarea
ajutorului de
stat regional
pentru
regiunea
Centru
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Minim 10%
din valoarea
ajutorului de
minimis

Aceste
contribuții
sunt din
partea IMM-
urilor
beneficiare,
nu din bugetul
local

Încurajarea agenților
economici mici și mijlocii,
ca premisă a dezvoltării
locale

Încurajarea economiei locale
și a produselor locale

Proiecte de promovare a firmelor şi
produselor acestora din orașul Ocna
Mureş.

Minim 200.000 euro, maxim 1.000.000 euro
Ajutorul de stat regional pentru regiunea Centru:
60% pentru întreprinderi mijlocii, 70% pentru
întreprinderi mici și microîntreprinderi.
Valoarea maximă a ajutorului, în regim de
minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi
unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani
fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de
data depunerii cererii de finanţare şi anul curent
depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de
euro, echivalent în lei, la cursul de schimb
InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

Minim 40%
(întreprinderi
mijlocii) și
minim 30%
(microîntrepri
nderi și
întreprinderi
mici) din
valoarea
ajutorului de
stat regional
pentru
regiunea
Centru

Minim 10%
din valoarea
ajutorului de



226

minimis

Aceste
contribuții
sunt din
partea IMM-
urilor
beneficiare,
nu din bugetul
local

Îmbunătățirea
competitivității și a
productivității agenților
economici locali prin acces
la serviciile de consultanțăProiecte de acces la servicii performante

de consultanţă, adaptate nevoilor de
competitivitate ale firmelor din orașul
Ocna Mureş.

Varianta 1: POC 2014-2020, AP1, Acţiunea
1.2.1, Secțiunea C
Max. 840.000,00 lei şi nu poate depăşi echivalentul
în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării
contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani
fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost
acordat din surse naţionale sau comunitare.
Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în
sectorul transportului rutier, valoarea totală a
asistenţei financiare nerambursabile este de max.
420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a
100.000 Euro, la data semnării contractului de
finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali
consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat
din surse naţionale sau comunitare.
Varianta 2: POR 2014-2020, AP1, PI 1.1
Minim 25.000 euro, maxim 200.000 euro
(cofinanțarea = maxim 90%, în limita plafonului de
minimis)

Varianta 3: POR 2014-2020, AP2, PI 2.2

Varianta 1:
POC 2014-
2020, AP1,
Acţiunea
1.2.1,
Secțiunea C
Minim 10%
din partea
beneficiarului
(nu din
bugetul local)

Varianta 2:
POR 2014-
2020, AP1.1
Minim 10%
din partea
beneficiarului
(nu din
bugetul local)
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Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de
minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro,
echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro,
valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste
plafoane se aplică întregii valori a finanțării
nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât
și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.
Ajutorul de stat regional pentru regiunea Centru:
60% pentru întreprinderi mijlocii, 70% pentru
întreprinderi mici și microîntreprinderi.
Valoarea maximă a ajutorului, în regim de
minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi
unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani
fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de
data depunerii cererii de finanţare şi anul curent
depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de
euro, echivalent în lei, la cursul de schimb
InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

Varianta 3:
POR 2014-
2020, AP2, PI
2.2
Minim 40%
(întreprinderi
mijlocii) și
minim 30%
(microîntrepri
nderi și
întreprinderi
mici) din
valoarea
ajutorului de
stat regional
pentru
regiunea
Centru

Minim 10%
din valoarea
ajutorului de
minimis
Aceste
contribuții
sunt din
partea IMM-
urilor
beneficiare,
nu din bugetul
local
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Proiecte care susţin utilizarea TIC de
către firme – E business & E -
commerce.

Minim 25.000 euro, maxim 200.000 euro
(cofinanțarea = maxim 90%, în limita plafonului de
minimis)

Minim 10%
din partea
beneficiarului
(nu din
bugetul local)

Încurajarea inovării prin
utilizarea produselor TIC, a
soluțiilor e-business și e-
commerce

Încurajarea industriilor
creative

Încurajarea industriei ușoare
și a agenților economici mici
sau mijlocii

Încurajarea meșteșugurilor și
a activităților de artizanat/
tradiționale non-agricole,
fapt care poate conduce la
diversificarea producției și
la creșterea atractivității
zonei – atât pentru potențiali
investitori, cât și pentru
vizitatori

Hub de industrii creative și IT&C
Minim 25.000 euro, maxim 200.000 euro
(cofinanțarea = maxim 90%, în limita plafonului de
minimis)

Minim 10%
din partea
beneficiarului
(nu din
bugetul local)

Industria uşoară (articole de pielărie,
încălţăminte, lâna, blană, tricotaje,
produse de uz gospodăresc, produse
odorizante etc.); în activităţi de
procesare industrială a produselor
lemnoase – începând de la stadiul de
cherestea (ex. mobila).

Mecanica fină, asamblare maşini, unelte
şi obiecte casnice, producerea de
ambalaje etc.

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor
meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor
activităţi tradiţionale non-agricole cu
specific local (prelucrarea fierului, lânii,
olăritul, brodatul, confecţionare
instrumente muzicale tradiţionale etc.),
precum şi marketingul acestora (mici
magazine de desfacere a propriilor
produse obţinute din aceste activităţi).

PNDR 6.4
Sprijinul public nerambursabil:

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil
este de 70%.

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil
poate fi de 90% în următoarele cazuri:

- pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de
producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi
agro-turism;
- pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de
baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi
neagricole.
Pentru fermieri intensitatea sprijinului
nerambursabil este de 90%, în cazul în care aceștia
sunt:
a) persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care
desfășoară activitatea agricolă (codul CAEN
autorizat să fie aferent unei activități agricole),
înregistrate în registrul APIA /ANSVSA /Registrul
agricol, cu cel puțin 12 luni consecutive înaintea
depunerii Cererii de Finantare și solicitantul a

PNDR 6.4:
Între 10-30%,
cf celor de
mai sus
(contribuție
din partea
beneficiarilor,
nu din bugetul
local)
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Servicii pentru populaţia rurală cum ar
fi: servicii de mecanizare, transport
(altele decât achiziţia mijloacelor de
transport), servicii de croitorie, frizerie,
cizmărie; servicii de conectare şi
difuzare internet; protecţie fitosanitară,
însămânţare artificiala a animalelor.

Servicii reparaţii maşini, unelte şi
obiecte casnice.

Achiziţionarea de echipamente de
producere a energiei din alte surse
regenerabile altele decât
biocombustibilii, numai ca parte
componentă a proiectelor de investiţii
sprijinite prin această măsura.

obținut venit brut din care veniturile din activitățile
agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit
brut în anul precent depunerii Cererii de finanțare;
b) persoane juridice - micro întreprinderi și
întreprinderi mici care desfășoară activitatea
agricolă (codul CAEN autorizat să fie aferent unei
activități agricole), înregistrate în registrul APIA
/ANSVSA / Registrul agricol, cu cel puțin 12 luni
consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare
și solicitantul a obținut venituri din exploatare, din
care veniturile din activitățile agricole reprezintă
cel puțin 50% din total venituri din exploatare, în
anul precent depunerii Cererii de finanțare.
Atenție! Pentru cazurile descrise mai sus,
intensitatea sprijinului este 90%. Nu există
intensităţi intermediare!

 se acordă cu respectarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013;

 se acordă în baza Ordinului MADR nr.
1731/2015;

 nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe
durata a trei exerciții financiare
consecutive, cu excepția întreprinderilor
unice care efectuează transport de mărfuri
în contul terților sau contra cost, pentru care
sprijinul nu depășește suma de 100.000
euro pe durata a trei exerciții financiare
consecutive.

Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate
pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul
rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de
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transport persoane. Serviciile integrate, în care
transportul propriu-zis reprezintă doar un element,
cum ar fi serviciile de mutare, serviciile poştale sau
de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile
de prelucrare, nu ar trebui considerate servicii de
transport.
Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din
totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor
eligibile nerambursabile (corespunzătoare
procentului de 90% sau 70% ) va fi de maxim
200.000 euro, cu respectarea condițiilor ajutorului
de minimis.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat
prin această sub-măsură este de 10.000 euro,
această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă
a proiectului.

POR 5.2 POR 5.2: 2% Valorificarea potențialului
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Instituirea unui parteneriat public-privat
între Proprietar, Consiliul Local Ocna
Mureş şi Consiliul Judeţean Alba, pentru
punerea în valoare a complexului
balnear.

Amenajarea facilităţi de wellness, spa,
piscine, ştranduri, terenuri de sport şi
facilităţi de agreement în zona
complexului balnear (Hotel Europa,
Parcul oraşului).

Amenajarea ca zonă de agreement a
Dealului Banţa.

valoarea maximă totală a investiției este de
5.000.000 euro;
valoarea minimă totală a investiției este de 100.000
euro.

POR 7.1: Proiecte din cadrul acestui apel de
proiecte sunt limitate la o valoare minimă și
maximă. Astfel valoarea minimă totală a
proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea
maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000
EUR. Valoarea totală a proiectului reprezintă suma
cheltuielilor eligibile şi neeligibile inclusiv a TVA
aferentă. De asemenea, valoarea maximă totală nu
poate fi majorată în timpul implementării
proiectului, orice depăşire a valorii acestuia ducând
la neeligibilitatea proiectului. Valoarea minimă
totală poate suferi modificări în timpul
implementării proiectului fără a afecta eligibilitatea
proiectului. Valoarea neeligibilă a proiectului
reprezintă valoarea cheltuielilor cuprinse în proiect
și considerate neeligibile la data încheierii
contractului de finanțare, precum şi pe parcursul
perioadei de implementare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. Valoarea cheltuielilor
realizate după perioada de implementare a
proiectului pentru întreținea investiției și/sau alte
lucrări necesare pentru punerea în funcțiune a
obiectivului finanțat efectuate de beneficiar în
perioada de durabilitate nu se includ în valoarea
totală a proiectului.

POR 7.1: 2% turistic

Creșterea atractivității zonei
pentru localnici și turiști

Protecția mediului
înconjurător prin
valorificarea durabilă a
resurselor

Crearea premiselor pentru
dezvoltare economică și
pentru atragerea
investitorilor

Profituri economice din
activitățile derulate în
facilitățile de agrement

Oportunități de angajare și
creare de locuri de muncă
pentru forța de muncă locală

Plasarea orașului Ocna
Mureș pe harta turistică a
regiunii

Restaurarea Castelului Teleki în vederea Pentru comune: 0%
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valorificării potenţialului turistic aferent. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul
acestei sub‐măsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși 500.000 euro.
Pentru alt tip de beneficiari:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul
acestei sub‐măsuri va fi de 80% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro.

Centrul de informare şi documentare
turistică local.

POR 7.1: valoarea minimă totală a proiectului este
de 100.000 EUR, iar valoarea maximă totală a
proiectului nu va depăşi 5.000.000 EUR
(eligibilitatea nu este sigură pe această linie de
finanțare)

POR 7.1: 2%

Managementul integrat al deşeurilor în
cadrul Asociaţiei Intercomunitare
Salubris (Consiliul Judeţean Alba)

Nu există plafoane valorice privind dimensiunea
proiectelor

Pentru proiectele noi de dezvoltare a
infrastructurii de deșeuri, valoarea a fost estimată
pe baza necesarului de investiții identificat la nivel
de Master Plan județean/zonal

Pentru proiectele fazate este reprezentată de
valoarea fazei a IIa

2%

Protecția mediului
înconjurător

Eficientizarea costurilor de
management al deșeurilor

Îmbunătățirea peisajului
urban/ al zonei

Reducerea mai multor tipuri
de poluare și a riscurilor
sanitare aferente

Îmbunătățirea calității vieții

Energie produsă în mod
sustenabil, din surse
regenerabile și nepoluante

Reconstrucţia ecologică şi gospodărirea
durabilă a siturilor degradate aferente
orașului Ocna Mureş.

Varianta 1: POIM 4.3 Sub 50 milioane euro –
proiect nemajor; peste 50 milioane euro – proiect
major
Varianta 2: POR 5.2
valoarea maximă totală a investiției este de 5
.000.000 euro;
valoarea minimă totală a investiției este de 100.000
euro.

POIM 4.3:
2%
POR 5.2: 2%

Înfiinţarea, regenerarea şi modernizarea
spaţiilor verzi, dotare cu mobilier urban,

POR 5.2
valoarea maximă totală a investiției este de

POR 5.2: 2%
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opere de artă urbană şi amenajare locuri
de joacă pentru copii în orașul Ocna
Mureş.

5.000.000 euro;
valoarea minimă totală a investiției este de 100.000
euro.

Proiecte de dezvoltare a capacităţii de
producţie energie electrică şi termică din
surse regenerabile.

Maxim 15 milioane euro 2%

Reabilitarea termică și eficientizarea
energetică a blocurilor de locuințe.

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro

Minim 15%
din buget
local

Creșterea eficienței
energetice și a calității vieții

Extinderea unităţii medico-sociale de
interes judeţean Ocna Mureş (lucrări de
amenajare şi dotare cu echipamente) –
POR 8.1 apel nelansat

Centrul comunitar multifuncţional Ocna
Mureş – POR 9.1 apel nelansat

Pentru unități de îngrijire la domiciliu, valoarea
eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 50.000 euro și
150.000 euro cu TVA.
Pentru centre de zi, valoarea eligibilă trebuie să fie
cuprinsă între 100 000 euro și 500 000 euro cu
TVA
Pentru  centru de zi și unitate de îngrijire la
domiciliu în același proiect, valoarea eligibilă
trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și  700
000 euro cu TVA.

2%

Ameliorarea serviciilor
publice oferite cetățenilor

Reducerea riscului de
excluziune socială

Creșterea oportunităților de
integrare pe piața muncii și
de obținere a unor calificări
suplimentare

Creșterea calității actului
educațional prin
îmbunătățirea infrastructurii
de educație

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu
mobilier şi echipamente a Grupului
Şcolar de Chimie Industrială.

Centrul de Formare Profesională şi
Vocaţională al orașului Ocna Mureş.

Valoare minimă eligibil : 100.000,00 euro
Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro, nu
se va depăşi echivalentul a 30.000.000,00 lei

2%

Centru de Formare Profesională şi
Vocaţională al orașului Ocna Mureş

Valoarea totală a proiectului:
Minim 185.000 lei;

Persoanele
juridice de

Crearea premiselor pentru o
mai bună integrare pe piața
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Maxim 1.849.999 lei. drept public şi
cele de drept
privat fără
scop
patrimonial –
minim 2%
Persoanele
juridice de
drept privat cu
scop
patrimonial –
minim 5%

muncii

Facilitarea tranziției de la
școală spre piața muncii

Creșterea ocupării forței de
muncă, în mediul urban dar
și rural de pe teritoriul
orașului

Crearea premiselor pentru
reducerea exodului rural

Proiecte elaborate  şi implementate prin
intermediul Centrului de Formare
Profesională şi Vocaţională al orașului
Ocna Mureş

Informația încă nu este disponibilă – ghid în
consultare publică

Informația
încă nu este
disponibilă –
ghid în
consultare
publică

Centrul de creşterea competitivităţii
economice şi ocuparea forţei de muncă
din spaţiul rural aferent orașului Ocna
Mureş

Soluție parțială: PNDR SM 6.1 Ajutor la înființarea
de societăți pentru tinerii fermieri, OS 6.1
Instalarea tinerilor fermieri

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o
perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci
ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este
de: 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000
S.O. și 50.000 SO 40.000 de euro pentru
exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va
acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe,
astfel:

N/A
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 75% din cuantumul sprijinului la semnarea
Contractului de finanțare;

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în
funcţie de implementarea corectă a Planului de
afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru
exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului
de finanțare.
Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul
de îndeplinire a Planului de afaceri.

Proiecte elaborate şi implementate prin
intermediul Centrului de creşterea
competitivităţii economice şi ocuparea
forţei de muncă din Ocna Mureş (vezi
categorii de activităţi ce pot fi
dezvoltate)

Soluție parțială: PNDR SM 6.1 Ajutor la înființarea
de societăți pentru tinerii fermieri, OS 6.1
Instalarea tinerilor fermieri

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o
perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci
ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este
de: 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000
S.O. și 50.000 SO 40.000 de euro pentru
exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va
acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe,
astfel:

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea
Contractului de finanțare;

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în
funcţie de implementarea corectă a Planului de
afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru
exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului
de finanțare.
Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul
de îndeplinire a Planului de afaceri.

N/A
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Proiecte implementate prin intermediul
Centrului de zi pentru tineri al orașului
Ocna Mureş

Erasmus+: nu există valori minime sau maxime

Co-finanțare
implicită –
atât cât este
nevoie

Parteneriat transnaţional pentru transfer
de bune practici în domeniul ocupării
active

Nu există o sumă maximă alocată fiecărui proiect;
buget total 60.6 milioane € ---

Înfiinţarea unui centru de formare
profesională continuă, dezvoltare,
perfecţionare şi specializare în carieră a
aleşilor locali şi personalului angajat în
administraţia orașului Ocna Mureş
(utilizând infrastructura şi logistica
creată prin intermediul proiectului Phare
2005 AB 212)

Pt OS 2.1
 valoare minimă eligibilă aferentă unui

proiect: 250.000,00 lei
 valoare maximă eligibilă aferentă unui

proiect: 425.000,00 lei

Pt OS 2.2.
Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de
depunere și are o alocare financiară de
20.000.000,00 lei: Vor fi finanțate maxim 4
proiecte care să contribuie la atingerea rezultatelor
aferente prezentei cereri de proiecte.

2%

Consolidarea capacității
administrative

Creșterea gradului de
calificare și pregătire a
personalului din
administrație

Eficientizarea serviciilor
oferite de administrația
publică

Transparență crescută în
luarea deciziilor și în
utilizarea fondurilor publice

Crearea premiselor pentru
un dialog mai eficient între
administrația publică și
cetățeni

Implementarea sistemului de
management al calităţii SR EN ISO în
administraţia orașului Ocna Mureş
Elaborarea unei metodologii de evaluare
a performanţelor, managementului şi
executivului din administraţia locală
Elaborarea unor documentaţii cadru unitare de
raportare a activităţii anuale aferente
administraţiei locale (raport primar, consilieri
locali, servicii din Primărie, Societăţi
comerciale subordonate)

Pt OS 2.1
 valoare minimă eligibilă aferentă unui

proiect: 250.000,00 lei
 valoare maximă eligibilă aferentă unui

proiect: 425.000,00 lei
Pt OS 2.2.

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de
depunere și are o alocare financiară de
20.000.000,00 lei: Vor fi finanțate maxim 4
proiecte care să contribuie la atingerea rezultatelor
aferente prezentei cereri de proiecte.

2%



237

Implementarea unui sistem integrat de E-
guvernare şi crearea unui reţele unice de
comunicare interinstituţională.
GIS Urbanism.
GIS Cadastru.
GIS Registrul Agricol.
Management integrat (on-line) al
investiţiilor publice la nivel local.
Managementul integrat al documentelor.

N/A N/A

Implementarea unui sistem integrat de E-
educaţie în Ocna Mureş. N/A N/A

Implementarea unui sistem integrat de E-
sănătate în Ocna Mureş N/A N/A

Smart City Living Labs N/A N/A
Elaborarea unei strategii de dezvoltare şi
amenajare teritorială a orașului Ocna
Mureş (territorial inteligence).

N/A N/A

Cetăţeni activi în Ocna Mureş !
Dezvoltarea unor proiecte de înfrăţire
instituţională transnaţionale (twining) la
care să participe administraţia şi
cetăţenii.

Nu există plafoane minime sau maxime

Cofinanțare
implicită –
atâta cât este
nevoie

Ocna Mureş – administraţie locală
transparentă !
Implicarea cetăţenilor în guvernarea
administrativă a administraţiilor publice
asociate.
Revista de administraţie şi servicii
publice a Orașului Ocna Mureş.
Reţea locală de infokiosk-uri.

Între 1000 USD şi 75000 USD Minim 10%

Promovarea parteneriatului Maxim 710.000 euro pentru proiecte depuse de ----
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interinstituţional internaţional şi
transferul de know how în domenii cheie
ale dezvoltării orașului Ocna Mureş

reţele tematice şi 300.000 de euro pentru grupuri de
lucru
Minim 500.000 Euro
Maxim 5.000.000 Euro
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II.5. Implementare, monitorizare și evaluare, indicatori

Prezenta Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) se află pe o poziție de continuitate
față de Strategia de Dezvoltare pe Termen Mediu și Lung, din perioada 2008-2013. Acest
lucru este de natură să faciliteze procesul de monitorizare, de evaluare, precum și atingerea
obiectivelor și a indicatorilor. Toate acestea, cu costuri mai scăzute și cu garanția mai fermă a
faptului că aspirațiile și valorile care stau la baza SIDU sunt deja integrate atât în cultura
organizațională a administrației publice locale, cât și în societatea civilă, care se constituie
într-un actor indispensabil al transpunerii SIDU în realitate.

II.5.1. Implementare

Implementarea măsurilor strategiei ține seama, în primul rând, de situaţia organizațională
internă a Primăriei Orașului Ocna Mureș. Astfel, structura de implementare a SIDU, așa cum
este ea prezentată mai jos, ia în calcul organigrama instituției, resursele umane disponibile și
nivelul de calificare al acestora.
Unul dintre factorii de succes ai implementării strategiei este modul în care managementul
conduce procesul. De modul în care implementatorul strategiei asociază alocările de buget cu
nevoile strategiei se poate lega avansarea sau stagnarea procesului de implementare. Alocarea
resurselor va trebui adaptată pe măsură ce apar schimbări în strategie și în gradul de
îndeplinire a obiectivelor acesteia. Astfel, unele alocări vor trebui scăzute, altele crescute,
canalizarea celor mai ample resurse fiind direcționată către activităţile principale.
Sistemul de implementare a proiectelor din SIDU este rezultatul deciziei autorității
administrației publice locale. Pentru implementarea cât mai eficientă a strategiei, autoritatea
locală va desemna o echipă de implementare compusă din persoane cu funcție de decizie,
precum și dintr-un număr adecvat de specialiști (tehnicieni, ingineri, juriști, economiști,
contabili, experți în domeniul managementului de proiecte, experți în comunicare etc.).
Respectiva echipă internă a primăriei va realiza și va asigura legătura cu parteneri externi și
cu alte părți implicate ori interesate de implementarea SIDU, de la nivel local, județean sau
regional. Mai jos este prezentată structura echipei interne, precum și o listă a stakeholderilor
externi.
Echipa de implementare SIDU
a. Nucleul decizional
- Primarul oraşului Ocna Mureș;
- Viceprimarul orașului Ocna Mureș;
- Arhitectul şef;
- Directorii departamentelor de specialitate;
- ..... consilieri locali (câți se doresc?)
b. Specialiști din posturi de execuție
Aceștia vor fi recrutați, într-un număr adecvat necesităților fiecărei acțiuni/ proiect din SIDU
și în conformitate cu organigrama Orașului Ocna Mureș (în figura nr. ... de mai jos), din
următoarele servicii și compartimente:
• Servicii
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» Serviciul Administrație Publică Locală, Secretariat, Protocol, Juridic și Relația cu
Societatea Civilă

» Serviciul Venituri, Taxe și Impozite
» Serviciul Buget, Contabilitate, Resurse Umane, Salarizare
» Cabinetul Primarului
» Biblioteca „Mircea Cenușă"
» Casa de Cultură „Ion Sângerean"
» Serviciul Public Poliție Locală
» Serviciul Public Asistență Socială
» Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Orașului Ocna Mureș
» Serviciul Public pentru Situații de Urgență
» Serviciul Piață Agroalimentară
» Serviciul Public de Evidență a Persoanelor
» Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

• Compartimente
» Compartimentul Agricol, Cadastru Imobiliar
» Compartimentul Organizarea și Amenajarea Teritoriului și Protecția Mediului
» Compartimentul Urbanism Tehnic, Investiții, Disciplina în Construcții, Spațiu Locativ
» Compartimentul Achiziții Publice
» Compartimentul Relații cu Publicul, Informatizare
» Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
» Compartimentul Audit
» Compartimentul Administrativ Gospodăresc
» Compartimentul Asistență Medicală Comunitară
» Compartiment Asistenți a Persoanelor cu Handicap
» Arhitectul Șef al Orașului
» Serviciul de Transport Public Local

Parteneri externi și părți interesate în implementarea SIDU Ocna Mureș
- instituții ale administrației publice locale/ centrale (Consiliul Județean Alba; Guvernul
României; ministere de resort relevante în diferite proiecte (Ministerul Culturii, Ministerul
Educației Naționale, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Mediului,
Ministerul Muncii și Justiției Sociale); alte UAT-uri din județul Alba;
- instituții din domeniul economic și social (ex: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Alba; Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba)
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- instituții din domeniul asistenței sociale/ religios (Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului; Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia; Arhiepiscopia Ortodoxă Alba
Iulia; Arhidieceza Romano-Catolică de Alba Iulia)
- instituții din domeniul educației și culturii (Inspectoratul Școlar Județean Alba; Direcția
Județeană pentru Cultură Alba)
- instituții și entități din domeniul sănătății (Casa Națională de Asigurări de Sănătate; medici
de familie; Colegiul Medicilor Alba; Direcția de Sănătate Publică Alba)
- instituții publice și private relevante pentru furnizarea utilităților (Agenția de Furnizare a
Energiei Electrice Alba; E.ON. România – Sucursala Alba)
- instituții din domeniul protecției mediului (Agenția pentru Protecția Mediului Alba; Garda
de Mediu; Administrația Națională „Apele Române”)
- instituții din domeniul transportului (Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A;
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere)
- actori publici și privați diverși: operatori economici de nivel local, regional, național sau
internațional; operatori din domeniul HORECA; operatori din domeniul telecomunicațiilor;
operatori de transport public; furnizori de formare profesională; furnizori privați de servicii
sociale; sindicate; dezvoltatori imobiliari; organizații non-guvernamentale; reprezentanţi ai
societății civile)
- alte instituții publice și entități private a căror implicare se va dovedi necesară pe parcursul
implementării proiectelor din portofoliul SIDU Ocna Mureș.
Întrucât unul dintre punctele centrale ale SIDU îl constituie portofoliul de proiecte care
propune măsurile necesare în atingerea obiectivelor și întrucât majoritatea surselor de
finanțare identificate în portofoliu îl constituie fonduri publice nerambursabile, etapele
implementării SIDU vor fi în strânsă legătură cu etapele implementării proiectelor individuale
care compun portofoliul, și anume:
- Finalizare și asumare SIDU în Consiliul Local al Orașului Ocna Mureș;
- Realizarea achizițiilor publice pentru documentațiile tehnico-economice ale proiectelor de
investiție;
- Asumarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectelor individuale de către Consiliul
Local;
- Scrierea și depunerea cererilor de finanțare pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă
aferente perioadei 2014-2023;
- Semnarea contractelor de finanțare cu autoritățile de management;
- Implementarea proiectelor contractate și derularea achizițiilor publice necesare;
- Monitorizarea și evaluarea proiectelor individuale.
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Figură 67 Organigrama Primăriei Orașului Ocna Mureș

Sursa : Primăria Orașului Ocna Mureș
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II.5.2. Monitorizare și evaluare
Construirea unui sistem de monitorizare a strategiei este necesară, pentru a urmări în mod
continuu implementarea şi pentru a putea acţiona rapid şi eficient în cazul apariţiei unor
eventuale probleme. Monitorizarea şi evaluarea sunt procese corelate şi interdependente. În
contextul ciclului politicilor publice, monitorizarea şi evaluarea depind de etapele de
identificare, formulare a problemei şi de cea a alegerii celei mai bune alternative.
Monitorizarea este un proces esenţial în vederea detectării din timp a nevoilor de ajustare a
strategiei sau a implementării acesteia, precum şi în asigurarea că lucrurile se îndreaptă în
direcţia planificată.
Informaţiile statistice dau implementatorului strategiei situaţia procentuală existentă la un
moment dat, raporturile şi întâlnirile informează asupra noilor dezvoltări sau probleme
apărute, contactele personale dau sugestia asupra dimensiunii umane. Toate acestea reprezintă
un barometru bun al performanţelor obţinute şi indicatori ai direcţiei în care se îndreaptă
lucrurile. Identificarea deviaţiilor de la plan şi cunoaşterea problemelor implicate reprezintă
bazele pentru iniţiative viitoare de îmbunătăţire a implementării sau de ajustare fină a
strategiei.
Monitorizarea implementării strategiei prevede un dispozitiv riguros și transparent de
vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării SIDU, care
permite colectarea sistematică și structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile
desfășurate și asupra modului și a gradului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți. Dispozitivul
de monitorizare implementat se va referi la: evaluarea de rutină a activităților în desfășurare,
colectarea sistematică de date pentru indicatori, corectarea devierilor în implementarea
activităţilor, informarea periodică și raportarea datelor culese cu scopul luării unor decizii ce
duc la ȋmbunătăţirea performanțelor SIDU. Monitorizarea urmăreşte implementarea SIDU şi
îndeplinirea obiectivelor acesteia. Prin intermediul monitorizării se examinează toate
aspectele care afectează implementarea SIDU.
Monitorizarea este utilă deoarece informaţiile obţinute se pot utiliza pentru luarea unor decizii
imediate sau ulterioare cu scopul soluţionării anumitor probleme depistate, determinării
resurselor (felul lor şi cantitatea necesară), solicitării ajutorului necesar şi îmbunătăţirii per
ansamblu a procesului de implementare a SIDU. In cadrul SIDU vor fi monitorizate aspecte
precum: activităţi, rezultate, buget, resurse umane, ipotezele formulate iniţial etc. În procesul
de monitorizarea a proiectelor vor fi elaborate rapoarte de progres privind stadiul
implementării, rapoarte intermediare sau finale, după caz.
Prin urmare, instrumentele monitorizării SIDU Ocna Mureș vor fi:
- Rapoarte periodice ale echipei de specialiști către membrii forului decizional
- Ședințe și consultări stabilite la intervale regulate, adaptabile în funcție de context și de
stadiul sau evoluția fiecărui proiect din portofoliu
- Instrumentele de monitorizare specifice implementării fiecărui proiect
Mecanismul stabilit în cadrul echipei de implementare este următorul: în timp ce nucleul
decizional al echipei de implementare va fi responsabil de monitorizarea strategiei ca întreg,
păstrând imaginea de ansamblu a evoluției și luând decizii financiare și strategice în
consecință, specialiștii din posturile de execuție vor fi responsabili de monitorizarea
proiectelor individuale din portofoliul SIDU, în funcție de specificul postului pe care îl ocupă.
Sintetic, monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Ocna Mureș arată
ca în figura de mai jos.
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Evaluarea vizează determinarea gradului de atingere a obiectivelor și a impactului proiectului
implementat, eficiența, impactul și sustenabilitatea strategiei. Dacă în urma procesului de
evaluare se vor constata abateri față de planificarea strategică, se vor propune măsuri de
corectare.
Evaluarea implementării strategiei se va efectua de către experți interni sau externi şi
presupune colectarea, procesarea, analizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante
de la nivelul strategiei. Etapele mecanismului de evaluare a SIDU vor fi: pregătirea evaluării,
evaluarea propriu-zisă, diseminarea informațiilor și activități legate de raportare și demersuri
întreprinse ca urmare a activității de evaluare. În vederea creării sistemului de monitorizare și
evaluare, se va identifica necesarul de date şi modalitatea de colectare, sursele acestor date și
termenele la care datele trebuie să fie disponibile, luând în considerare importanța raportării
unor date corecte, concrete și în timp util. Coordonarea evaluării implementării SIDU va
presupune elaborarea unui set de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei
obţinute în urma implementării proiectului) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv
rapoarte de evaluare – intermediare şi finale) a rezultatelor implementării. Un alt aspect al
planului de evaluare îl constituie comunicarea rezultatelor. Comunicarea descrie modul în
care rezultatele activităților de evaluare vor fi disponibile pentru diferiți destinatari țintă
(pentru cine) pentru a le acoperi nevoile de informații (ce), responsabilii cu diseminarea
acestor rezultate (cine), canalele de informare care vor fi utilizate (cum) și planificarea (când)
pentru a monitoriza folosirea rezultatelor din procesul de evaluare.
În procesul de evaluare a strategiei SIDU ca ansamblu, dar și în evaluarea proiectelor
individuale care compun portofoliul, informaţia concisă, clară şi la timp reprezintă
modalitatea sigură de a avea succes în acţiune.
Așadar, se vor avea în vedere aspecte precum:

 cuprinderea datelor suficiente şi relevante;

 raportarea la timp a informaţiilor adunate;

 alcătuirea simplă a fluxului de informaţii şi statisticilor;

 eliminarea situațiilor de criză de timp și scăderea potențialului de impact negativ a
situațiilor perturbatoare prin semnalarea din timp a elementelor posibil problematice, pe
parcursul implementării acțiunilor și proiectelor din strategie;

Figură 68 Schema procesului de monitorizare a SIDU

NUCLEUL DECIZIONAL DE
IMPLEMENTARE A SIDU

SPECIALIȘTII DIN POSTURI
DE EXECUȚIE

IMPLEMENTAREA SIDU CA
ANSAMBLU STRATEGIC

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
INDIVIDUALE DIN SIDU
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 simplificarea rapoartelor, eliminarea celor mari şi mai puţin uzuale.
În mod similar cu procesul de monitorizare, evaluarea SIDU ca ansamblu se va face de către
nucleul decizional al echipei de implementare, în timp ce evaluarea proiectelor individuale și
comunicarea concluziilor vor fi în sarcina specialiștilor din posturi de execuție (fig. 69).

II.5.3. Indicatori relevanți pentru implementarea proiectelor individuale din
portofoliu

OBIECTIVE
STRATEGICE

INDICATORI DE REZULTAT UNITATE
MĂSURĂ

1. Îmbunătă-
ţirea durabilă
cantitativă şi
calitativă a
echipării
tehnico-
edilitare

Lungimea reţelei de apă potabilă modernizată, reabilitată în
Ocna Mureş

Km

Lungimea reţelei de apă potabilă nou construită în Ocna
Mureş

Km

Lungimea reţelei de canalizare modernizată în Ocna Mureş Km

Lungimea reţelei de canalizare nou construită în Ocna Mureş Km

Număr de staţii de epurare reabilitate, modernizate în Ocna
Mureş

Nr.

Număr de staţii de epurare nou construite în Ocna Mureş Nr.

Număr de staţii de tratare a apei potabile modernizate,
reabilitate în Ocna Mureş

Nr.

Număr de staţii de tratare a apei potabile nou construite în
Ocna Mureş

Nr.

Număr de rezervoare de apă potabilă reabilitate în Ocna
Mureş

Nr.

Număr de rezervoare de apă potabilă nou construite în Ocna
Mureş

Nr.

2. Îmbunătă-
ţirea
infrastructurii
axelor majore
de transport în
vederea
creşterii
accesibilităţii şi
atractivităţii

Suprafaţă axe majore de transport aferente oraşului Ocna
Mureş reabilitate

Km

Lungimea noului drum de legătura între judeţele Alba şi
Mureş (legătura Noşlac – Luduş)

Km

Lungimea pistelor pentru biciclete amenajate Km
Număr de rampe acces pe trotuare pentru persoanele cu
dizabilităţi construite

Nr.

Suprafaţa modernizată a drumului de legătură DJ 107 F
Unirea II – Luncani.

Km
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Lungimea drumului  modernizat de legătură Ocna Mureş –
Noşlac (DJ 107 G).

Km

3. Dezvoltarea
infrastructurii
de iluminat
public

Lungimea reţelei de iluminat public modernizată Km
Lungimea reţelei de iluminat public construită  şi extinsă Km

4. Regenerare
urbană,servicii
publice
eficiente şi de
calitate,
interconectare
şi mobilitate
crescută

Număr de Planuri Integrate de Dezvoltare a oraşului Ocna
Mureş elaborat

Nr.

Suprafaţă spaţii publice reabilitate  (trotuare, squaruri, piaţă,
zone pietonale, spaţii verzi) aferente axelor majore de
transport, precum şi cele din zona centrală a oraşului

Km

Număr de staţii noi cu arhitectură unică şi sistem de anunţare
/ semnalizare în toate localităţile componente ale
Microregiunii

Nr.

Număr de mijloace de transport în comun ecologice
achiziţionate care să deservească localităţile Microregiunii

Nr.

Număr de sisteme comune de semnalizare rutieră şi
administrativă a Microregiunii

Nr.

Număr de Centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice Nr.
Număr de reţele de îngrijire la domiciliu a persoanelor
vârstnice din orașul Ocna Mureş

Nr.

Număr de centre de zi pentru tineri construite Nr.
Număr de muzee amenajate (Muzeul Sării) Nr.

5.Dezvoltare
economică
competitivă şi
durabilă

Număr de parcuri industriale înfiinţate în Ocna Mureş Nr.

Număr/Suprafaţa siturilor industriale ecologizate (din zona
batalurilor)

Nr./Km

Număr /Suprafaţa (de) parcuri solare fotovoltaice construite Nr./Km

Număr de capacităţi de producţie noi Nr.

Număr de echipamente şi active necorporale Nr.

Număr de proiecte de implementare a sistemelor de
certificare recunoscute, ecoetichetare şi certificare de
produse

Nr.

Număr de proiecte de promovare a firmelor şi produselor
acestora

Nr.

Număr de proiecte de acces la servicii performanţe de
consultanţă

Nr.

Număr de proiecte care susţin utilizarea TIC de către firme–
E business & E – commerce

Nr.

Număr de firme care utilizează TIC – E business & E -
commerce

Nr.
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Număr de proiecte de dezvoltare a industriei uşoare Nr.

Număr de investiţii pentru dezvoltarea activităţilor
meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale
non-agricole cu specific local

Nr.

Număr de servicii pentru populaţia rurală: servicii de
croitorie, frizerie, cizmărie; servicii de conectare şi difuzare
internet; servicii de mecanizare şi transport, altele decât
mijloacele de transport

Nr.

Număr de servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice Nr.
6. Valorifica-
rea
potenţialului
turistic local

Număr de parteneriate public-privat între Proprietar,
Consiliul Local Ocna Mureş şi Consiliul Judeţean Alba,
pentru punerea în valoare a complexului balnear

Nr.

Număr de facilităţi de welness, spa, piscine, ştranduri,
terenuri de sport şi facilităţi de agreement în zona
complexului balnear (Hotel Europa, Parcul oraşului)

Nr.

Număr de zone de agreement – Dealu Banţa Nr.
Număr de restaurări castele Nr.
Număr de centre de informare şi documentare turistică locale Nr.

Număr de amenajări şi dotări facilităţi recreaţionale Nr.
Număr de trasee turistice şi de agrement amenajate– Valea
Mureşului

Nr.

7. Protecţia şi
îmbunătăţirea
calităţii
mediului şi a
confortului
habitatului
rezidenţial
microregional

Numărul siturilor degradate reconstruite ecologic Număr de
puncte de colectare pentru colectarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice

Nr.

Suprafaţă spaţii verzi regenerate şi modernizate, dotate cu
mobilier urban, opere de artă urbană

Km

Număr de locuri de joacă amenajate în Ocna Mureş Nr.
Număr de proiecte implementate pentru dezvoltarea
capacităţii de producţie energie electrică şi termică din surse
regenerabile

Nr.

8. Servicii
publice de
sănătate,
sociale,
educaţionale,
culturale şi
sportive de
calitate,
eficiente şi
adaptate
nevoilor
rezidenţilor

Număr de centre comunitare multifuncţionale Ocna Mureş Nr.
Număr de grupuri şcolare reabilitate şi modernizate Nr.
Număr de Centre de Formare Profesională şi Vocaţională în
Ocna Mureş

Nr.

Număr de cămine culturale din Ocna Mureş reabilitate şi
modernizate

Nr.
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9. Investiţii
comune,
eficiente şi
adaptate în
dezvoltarea
capitalului
uman local,
precum şi
creşterea
şanselor de
ocupare
motivante şi
durabile

Număr de centre de informare şi consiliere privind rolul şi
importanţa educaţiei şi susţinerea promovării în carieră Ocna
Mureş

Nr.

Număr de elevi care au beneficiat de măsuri pentru prevenția
abandonului școlar

Nr.

Număr de parteneriate şcoală-comunitate-părinţi în Ocna
Mureş

Nr.

Număr de centre de Formare Profesională şi Vocaţională Nr.
Număr de proiecte elaborate şi implementate prin
intermediul Centrului de Formare Profesională şi
Vocaţională al orașului Ocna Mureş

Nr.

Număr de proiecte publice sau privare separate care propun
activităţi de formare profesională, consiliere şi orientare
profesională, informare, conştientizare, mediatizare

Nr.

Număr de proiecte de antreprenoriat implemetate Nr.
Număr de proiecte publice sau privare separate care propun
activităţi de formare profesională, flexi-securitate
ocupaţională, reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de
familie

Nr.

Număr de proiecte elaborate şi implementate prin
intermediul Centrului de creşterea competitivităţii
economice şi ocuparea forţei de muncă

Nr.

Număr de proiecte implementate prin intermediul Centrului
de zi pentru tineri

Nr.

Număr de proiecte pentru promovarea economiei sociale Nr.

Număr de proiecte de parteneriat transnaţional implementate
pentru transfer de bune practici în domeniul ocupării active.

Nr.

10. Dezvoltare
a capacităţii
administrative
şi buna
guvernare

Număr de organigrame de personal adecvate real nevoilor de
funcţionare ale administraţie din Ocna Mureş

Nr.

Număr de Birouri de Dezvoltare economică, elaborare şi
implementare proiecte comunitare

Nr.

Număr de centre de formare profesională continuă,
dezvoltare, perfecţionare şi specializare în carieră a aleşilor
locali şi personalului angajat în administraţia Orașului Ocna
Mureş

Nr.

Număr de sisteme de management al calităţii SR EN ISO
implementate în administraţiile Orașului Ocna Mureş

Nr.

Număr metodologii de evaluare a performanţelor,
managementului şi executivului din administraţiei locale
elaborate

Nr.

Număr de documentaţii cadru unitare de raportare a
activităţii anuale aferente administraţiei locale

Nr.

Număr de sisteme integrate de E-guvernare implementate Nr.
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Număr de reţele unice create pentru comunicare
interinstituţională între administraţiile componente

Nr.

Număr de platforme GIS realizate Nr.
Număr de sisteme integrate de E-educaţie implementate Nr.

Număr de sisteme integrate de E-sănătate implementate Nr.

Număr de strategii de dezvoltare şi amenajare teritorială Nr.

Număr de proiecte de înfrăţire instituţională transnaţionale
(twining) la care să participe administraţia locală şi cetăţeni
reprezentativi ai acestora

Nr.

Număr de proiecte care implică activ cetăţenii Nr.
Număr de reviste de administraţie şi servicii publice Nr.
Număr de reţele locale de infokiosk-uri Nr.
Număr de parteneriate interinstituţionale internaţionale şi
transferul de know how în domenii cheie ale dezvoltării
orașului Ocna Mureş

Nr.
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II.6. Înființarea unui serviciu public de programe în Primăria Orașului
Ocna Mureș

II.6.1. Justificarea necesității
Conform KPMG (2015)75, România a avut în perioada 2007-2013 cea mai scăzută rată de
absorţie a fondurilor europene dintre țările nou intrate în Uniunea Europeană: 52% (în urma
Poloniei, Lituaniei, Ungariei, Letoniei, Estoniei, Sloveniei, Republicii Cehe, a Slovaciei și a
Bulgariei). Printre cauzele acestui fenomen complex se numără, la nivel micro, și lipsa
personalului calificat în administrațiile publice locale. În multe primării, se simte lipsa unui
serviciu, compartiment sau a unei direcții care să se ocupe de scrierea de proiecte europene şi
naţionale.
Lipsa este cu atât mai acută, cu cât noua anvelopă financiară 2014-2020 oferă programe
variate, cu linii de finanţare şi oportunităţi diverse pentru administraţiile locale.
Înfiinţarea unui serviciu public de elaborare şi implementare proiecte comunitare este
necesară pentru a crește volumul şi tipologia surselor de finanţare atrase la bugetul local,
pentru a promova potenţialul de dezvoltare economică aferent orașului Ocna Mureș, dar și
pentru a stabili şi menţine relaţii transnaționale cu alte oraşe din Europa sau de pe întreg
mapamondul. Prin toate aceastea, performanțele administrației locale vor fi îmbunătățite,
nivelul de satisfacție aferent beneficiarilor serviciilor oferite de administraţie va crește, iar
potențialul de atragere a investitorilor și de generare de locuri de muncă se va ameliora și el.
Absența unui asemenea compartiment duce la pierderea mai multor oportunităţi de finanţare
pentru diferite categorii de proiecte, care în acest moment sunt realizate din bugetul local sau
nu pot fi realizate deloc. Astfel, necesitatea unei echipe de experţi care să poată identifica
corect oportunităţile de finanţare şi care să poată scrie integral o cerere de finanţare, cu şanse
de aprobare, ține de domeniul evidenței.
Angajarea de personal este, de cele mai multe ori, o opțiune superioară calitativ sub-
contractării unor firme private de consultanță, din mai multe motive. Experţilor externi le
lipseşte de multe ori o înţelegere bună a contextului local şi comunicarea cu alte
compartimente din primărie, ne-existând, de altfel, nici garanția că experții din domeniul
privat ar avea cunoștințe sau competențe neapărat superioare față de angajații unui serviciu
public de programe. Mai mult, în cazul sub-contractării, nu există continuitate, nici transfer
sau însușire a expertizei către personalul din primărie. O echipă internă prezintă, față de o
firmă sub-contractată, și avantajul de a oferi un mai bun control asupra rezultatelor.

II.6.2. Baza legală și contextul instituțional
Primăria Orașului Ocna Mureş funcţionează în temeiul Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată şi actualizată în 2017, fiind o structură funcţională cu
activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotarârile Consiliului Local şi dispoziţiile
Primarului, soluţionând problemele curente ale comunităţii locale. Primăria Ocna Mureş este
o instituţie bugetară, având personalitate juridică, reprezentată prin Primarul oraşului.

75 Sursa: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/EU-Funds-in-Central-and-Eastern-
Europe.pdf/
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Conform art. 60, alin 4 din Legea 215/2001, „aparatul de specialitate al primarului este
structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii, iar aceste compartimente sunt
încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual”.
Legea 339/2007 a Strategiilor de Management de Proiect, prevede prin articolul 7
următoarele:
„La nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, precum şi la nivelul
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora, pentru iniţierea şi
derularea proiectelor cu finanţare internaţională, se vor înfiinţa structuri cu specialişti în
managementul de proiect după cum urmează:
a) [...]
b) La nivelul consiliilor locale din municipii, oraşe şi sectoarele municipiului Bucureşti
se înfiinţează câte un birou de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională”.
În sensul aceleiași Legi nr. 339/03.12.2007, prin management de proiect se înţelege
metodologia de iniţiere, promovare, conducere, monitorizare şi evaluare a proiectelor,
conform normelor metodologice proprii acestui domeniu şi standardelor internaţionale ale
asociaţiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial.

II.6.3. Recomandări practice
În cadrul Primăriei Orașului Ocna Mureș se recomandă crearea unui serviciu public scriere și
implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă.
Acest lucru se va realiza prin angajarea de personal, condiţionată de nivelul cunoştinţelor
specifice pentru administraţie, management, cunoştinţe tehnice specifice investiţiilor publice,
dezvoltare economică, societate civilă, legislaţie, TIC, dezvoltare durabilă, egalitate de şanse
etc. Una dintre competențele obligatorii este și cunoașterea a cel puțin unei limbi străine
(obligatoriu limba engleză la nivel de competență profesională completă).
Se recomandă recrutarea, pentru început, a unui număr de 7-8 persoane care să urmărească și
să implementeze proiectele din portofoliul prezentei Strategii (cap. 3). Echipa se va forma din
personal contractual. Conform Codului Muncii, programul de muncă este de 8 ore/zi + un
maxim de 4 ore/zi suplimentare. Va fi esențial ca această echipă să beneficieze de „punți” de
comunicare cu toate celelalte birouri/ servicii din primărie, în special cu departamentele de
contabilitate, juridic, achiziții publice.
În ceea ce priveşte paşii de înfiinţare a serviciului, aceştia vor fi:
- Proiectul de înfiinţare a acestei structuri împreună cu nota de fundamentare şi
justificare a necesităţii acesteia şi împreună cu alcătuirea regulamentului de organizare şi
funcţionare
- Aprobarea în şedinţa de Consiliu local a înfiinţării acestei structuri
- Stabilirea echipelor şi angajarea personalului.


